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 رسا ےزہ الر ميظل) ہکرمم تک

 ةي ة أب هلو توا هنيزخو أ الآ ترم رص يار یزد
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 لق ا نإ د سا ل ت ل ےس ل تن ره لے دس سه ېه » س يف

 رسا الا رم همس هح هما وص نور هتلر عر ١ هرو ىع

 وألا ةعبطلا

 م۰۰ ۔۔ ھم ۳

 ی7 اقل هم ر ۷ 2س
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 ۳۹۳9۸ : تفئاعحم 0200 ىديرجبزمر _ هال* : ترص

 هّكدوع للا ةّيبعلا شكل تلا ۔ ليتبجلا



 مارملا غولب 5 ققحملا ةمدقم

 رورش نم هللاب دوعنو «هرمغتسنو «هنیعتسنو «هدمحن ؛ هلل دمحلا نإ

 الف ؛ للضي نمو هل لضم الف ؛ هللا هذهي نم ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ

 انيس نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه

 .هلوسرو هدبع

 ماو الإ نوم الو -وئاَقت ىح هللا اوُفَتأ اوما نذل اال

 رر ا ارا ور 41 2 7 0

 امهم و اَهَجْوَر اني قاخو ود يقل ني هلک ىلا كير وقتا سالا ابيأي»
 هم يم < در مڑ مصر م ر ° 7 يس - ر

 . 402 ابف قر اير َمُكَيلَع ناک .هللأ ْنِ مارل وب نواس ىزلا هليا | أوتو اشو ري ل

 آ اوف اولوقو وهنأ اوم کما کک خیس © ایس الع اولی هَل قیا انما نیلا 5
 وت ومس ما يار

 . 409 اَميِظَع م را دم مسرو هلا عطب نمو کود کل رفقیو

 ةلدأ نم مارملا غولب» باتكب ةيانعلا ىلع هللاب تنعتسا دقف :رعب امأ

 اات هللا همر د نالا رجح درب دما نيكلا طال فاكحالا
 عسولا ردقب انسح ًاجارخإ كرابملا باتكلا اذه جارخإ هتلمع اميف ًادصاق

 كلذكو «هظافلأب ةيانعلا مث «ةّيطخ خسن ثالث ىلع هتلباقمب كلذو ؛ةقاطلاو

 يخيش ماكحأ تابثإ ىلع هيف تصرح ًارصتخم ًاجيرخت هثيداحأ جيرختب

 - ىلاعت هللا همحر - ينابلألا نيدلا رصان دمحم ثدحملا ةمالعلا يذاتسأو



 ققحملا ةمدقم 1 | مارملا غولب

 . كلذ ىف نكمي ام ةياغ باتكلاب عافتنالا نم بلاطلا نكمتي ىتح

 رصان نب هللا دبع هرشنو ملعلا ىلع صيرحلا بيبحلا خألا ةبغرل ةيبلت كلذو

 اذهب عفتنا خأ لك لأسأ ينإو - هيلإ هقفوو ريخ لكل هللا ههدس  يرسودلا

 رفغي نأ لوؤسملا هللاو ءهرس يف ةحلاص ةوعد يل وعدي نأ ةدئافب جارخإلا

 2. .نيملسملا رئاسو يخياشمو يناوخإلو يل



 مارملا غولب ۷ ةيطخلا ةخسنلا فصو

 : ةيطخ خسن ثالث ىلع باتكلا طبض يف تدمتعا

 نبا ظفاحلا ةخسن نع اهخسنب اهخسان ماق ةميدق ةخسن :ىلوألا 0

 ةليل ةرخآلا ىدامج رهش ثلاث يف اهخسن نم غرف ثيح «- ا رجح
 اهخسان اهب ىنتعا دقو ء(ه٤۸۷) ةئام نامثو نيعبسو عنرأ ةنس ةعمجلا

 هفرو رخا يف هتاقيلعت نم رهظي امك تارم ةدع اهلباق ثيح «ةلباقمو اعامس

 هللا ةمحر  هفلؤم لصأ ىلع هرخآ ىلإ هلوأ نم ةضراعم غلب» :لاق ثيح

 وام وسلا :لاق مث .«يئاتتلا رمع هبتاك ديب - هيلع

 ١ :ًاضيأ لاقو ؛«يئاتتلا يلع رمع  دمحلا هللو - ربتعم لصأ ىلع هبتاك

 PE ا اا او

 .(- ىلاعت هللا ءاش نإ  حصف ةقاطلاو دهجلا بسح هدي

 دقو: «ةذوجلا ةباغ نف ايطخو. فرو (0۸) اهقاورأ دد غلب دقو

 .اهتاملك لكشي هنإف طبضلا ثيح نم اهب ىنتعا

 ؛«يكلاملا يرهزألا يئاتتلا نابعش نب يلع نب رمع وهف اهخسان امأو

 ةنس ًابيرقت دلو» :هيف لاقو )٠٠١/١( «عماللا ءوضلا» يف يواخسلا همجرت

 نيثالث نبا وهو اهنم لوحتو نآرقلا ظفحف اهب أشنو «(اتت) ب نيرشعو تس
 يف عرب» :لاق نأ ىلإ «.. .رهزألا نطقف «قمقج رهاظلا مايأ رخاوأ ةنس



 ةبطخلا ةخسنلا فصو ۸ مارملا غولب

 يف يراخبلا متخ عمسو «ًاريثك ثيدحلا بلطو «هريغ يف كراشو هقفلا

 ءءالمإلا سلاجم ضعب يف ينع بتكو «هدالوأ عمسأو «ةميدقلا ةيرهاظلا

 «ةقبط دعب ةقبط هب اوعفتناف «ةيواغبقإلا» يف ءانبألا ءارقإل سلجو «جحو
 شهو «ىتفأو ةبلطلا أرقأ لب «بهاذملا ءالضف نم ةدع هتعامج نم راصو

 .«لجرلا معنو ؛عماجلا ءامدق دارفأ نم راصو «هتكرح تصقانتو

 .(أ) زمرب ةطوطخملا هذهل تزمر دقو

 نم ًاصقن اهيف نأ الإ ةدوجلا ةياغ يف اهطخو ةديج ةخسن :ةيناثلا ]

 اهخسان اهنم غرف ءةقرو (۱۲۸) اهقاروأ ددعو «(5148) ىلإ )1٤۸( مقر ثيدح

 نيتسو ةعبرأو نيتئامو فلأ ةنس ىلوألا ىدامج رهش رشع يداح يف

 .(ه755١)

 .(ب) ةخسنب اهل تزمر دقو . عيفشلا نب دمحأ نب دمحم : وهف اهخسان امأو

 اهنم غرف ءةقرو (517) يف عقت ءديج اهطخو ةديج ةخسن :ةئلاثلا ]

 سمخ ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع يداح سيمخلا موي حبص اهخسان
 .(ه1550) فلأو نیتئامو نيتسو

 يف ةمجرت هل .دهاجملا نمحرلا دبع نب دمحأ وهف اهخسان امأو

 نب نمحرلا دبع نب دمحأ» :هيف لاق ثيح )١548/١( «يلكرزلل مالعألا»

 سيردتلا ةساير هيلإ تهتنا ءءاعنصب ةيديزلا ءاهقف نم دهاجملا هللا دبع

 هللا حتفو) «ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىنتعا «لبن هل ءاهيف ىوتفلاو

 «ابرلا لئاسم قيقحت يف ىبتجملا ضورلا»و «ريسفتلا ملع يف ةمدقم ؛دحاولا
 .((ه١۲۸١) ةنس ىفوتو (ه751١؟15) ةنس دلو

 .(ج) د ةخسنلا هذهل ترمر دقو



 مارملا غولب ۹ باتكلا يف يلمع

 يف يجهنمو «ةثالثلا ةيطخلا لوصألا ىلع هتلباقمب كلذو صنلا طبض تا

 ؛ةخسن هب تدرفنا ام امأو «ناتخسن هيلع تقفتا ام تابثإ صنلا طبض

 نأك ؛ةدئافل الإ جهنلا اذه نع جرخأ الو «شماهلا يف هيلإ ريشأ ينإف

 اهنع لقن يتلا ةيلصألا رداصملا يف امل ًاقفاوم ةخسنلا يف ام نوكي

 ىلإ ا ةخسنلا يف ام تبثأ كلذ دنعف ظفاحلا

 .نييرخألا د

 بطخلا اهنم ناك ام الإ ثالثلا خسنلا نيب تافالتخالا لك تبثأ ينأ امك

 . كلذ وحنو «هاورو هجرخأ»و .«لوسرلاو يبنلا» : لثم لهس هيف

 نأ نكمي الو اهنم دب ال ةدايز نوكت نأ الإ ءهفلؤم هكرت امك ئراقلا

 عضوم يف الإ هلعفأ مل يلعل لب ردان اذهو اهنودب ىنعملا ميقتسي

 ىلإ أجل دق مهضعب تيأر ينأ لوقلا اذه ىلع ينلمح يذلاو ؛دحاو

 باب نم نوكي اهضعب يفو لب هل يعاد ال اهنم ريثكو ‹تادايزلا عضو

 لجألو «يراخبلا حيحص» ًاصوصخو دحاولا باتكلل تاياورلا فالتخا

 نم اهشماه يف امل «حيحصلا» نم ةينينويلا ةخسنلا ىلإ توزع اذه

 . (حيحصلا» تاياورل تابثإ

 . صنلا طبض ةمالس نم دكأتلا



۳ 

 باتكلا يف يلمع 0 مارملا غولب

 ثدحملا ةمالعلا يذاتسأو يخيش ماكحأ ليزنتو ثيداحألا جيرخت

 نم هل كلذ ًايزاع ثيداحألا ىلع هني اك - ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 ىلع نوطسي نيذلا ليبسل ةفلاخمو ةخيشملا قحو ةيملعلا ةنامألا باب

 بستني نمم  فسألا عم مهيفو «هيلإ كلذ نوبسني الو هتاجيرخت

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو هيدي ىلع ذملتتو هيلإ

 لبس» ىلع هقيلعتل هتوزعو انخيشل ًامالك تاقيلعتلا ضعب يف تلقن :

 هتخسن ىلع ةسيفن اهنكلو ةفيفخ تاقيلعت انخيشل نأ ملعُيلف «مالسلا
 يلع هللا نمف اهعبط خيشلا ةثرو بحأ «مالسلا لبس» نم ةصاخلا

 هنم تذخأف ةعابطلا ىلإ باتكلا لاسرإ لبق تاقيلعتلا هذه يف رظنلاب

 هيلإ كلذ ًايزاع يتخسن اهب تْيَلَحو ةيثيدحلا تاقيلعتلا هذه ضعب

 ينأ امك «(طوطخم) لبسلا ىلع هقيلعت يف انخيش لاق» ب اهايإ ًامساوو

 يذلا وهو (مألا) «دواد بأ حيحص» نم عضاوملا ضعب يف تلقن

 اضيأ يلع هللا نم دقف «ثيدحلا ىلع مالكلا انخيش هيف بعوتسا

 . عبطلل هعفد ليبق هيف رظنلاب
 ةيلصألا رداصملا يف امع ظفاحلا هقاس يذلا ظفللا فالتخا ىلع هيبنتلا

 .ملعلا لهأ دنع ةداع هيف حماستي ام الإ



 مارملا غولب ١١ باتكلا يدي نيب

 ماكحألا ثيداحأ ديرجت ىلع - ىلاعت هللا مهمحر - ةمئألا ىرج دقل

 :راصتخالا ليبس ىلع ةمئألا ءالؤه نمو مهل تافنصم يف اهبيوبتو

 ثيداحأ عمج ثيح (ه١04) ةنس ىفوتملا يليبشإلا قحلا دبع ظفاحلا ١ت

 «ىطسولا»و «ىربكلا ماكحألا» اهيف هلو ءاهريغ نع ةدرجم ماكحألا

 .«(ىرغصلا»و

 ةتس يف «ىربكلا» هل (ه١٠٠) ةنس ىفوتملا يسدقملا ينغلا دبع ماكحأ

 (ماكحألا ةدمع» ب تفرع يتلا يهو دلجم يف «ىرغصلا»و ءازجأ

 . ملسمو يراخبلا اهيلع قفتا يتلا ثيداحألا ىلع اهفلؤم اهرصقو
 ماكحألا يف ًاباتك عمجف (ه۳٤٠) ةنس ىفوتملا يسدقملا ءايضلا ظفاحلا

 ممتي مل» )۲۷۹/١(: «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا ظفاحلا هنع لاق

 .«ًاعفن اهرثكأ وهو داهجلا ءانثأ ىلإ هيف 8 «هباتک

 ةنس ىفوتملا ةيميت نبا مالسلا دبع نيدلا دجم تاكربلا يبأ ماكحأ

 نقلملا نبا هيف لاق «ىفطصملا رابخأ نم ىقتنملا» ةامسملاو (مه١56؟)

 ثيداحألا نم ريثك يف هقالطإ الول ةنسحأ امو همساك وهو» :(2380/1)

 «. . .فيعضتلاو نيسحتلا نود ةمئألا بتك ىلإ وزعلا

 .(ه 579) ةنس ىفوتملا مالسلا دبع نبا زعلل «ماكحألا ةلدأ نايب يف مامإلا»

 (ه515) ةنس ىفوتملا يوونلا مامإلل «ماكحألا ثيداحأ يف ةصالخلا»

 .«اهلمكي ملو ةديفم يهو )365/١(: «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا لاق



 باتكلا يدي نيب ۱۲ ظ مارملا غولب

 .(ه۲٠١۷) ةنس ىفوتملا ديعلا قيقد نبال «ماملإلا» - 7

 ىفوتملا يقارعلا لضفلا يبأ ظفاحلل «ديناسملا بيترتو ديناسألا بيرقت» - ۸

 «بيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط» هامسو هفلؤم هحرشو (ه805) ةنس
 .نيدلا يلو هدلو همتأف همامتإ لبق - شك - يفوتو -

 نبا ظفاحلل اذه انباتك وهو  «ماكحألا ثيداحأ نم مارملا غولب» - 4

 - .بفيرعتلا نع ينغ وهو (ه857) ةنس ىفوتملا رجح
 هنأل ؛بابلا اذه يف ةفنصملا بتكلا عفنأ نم باتكلا اذهو :لوقأ

 حدمي ينابلألا ةمالعلا انخيش ناك دقلو .ثيداحألا ىلع ملكتو ىعوأف عمج

 ةفنصملا بتكلا نسحأ نم» :- هاك  لوقي ناكو ةبلطلا هب يصويو باتكلا

 ىلإ هفلؤم راشأ دقو «مارملا غولب» رجح نبا ظفاحلا باتك ماكحألا ةلدأ يف

 قيقد نبا باتك وهو هنم لضفأ وه رخآ باتك كانهو ًافعضو ةحص ثيداحألا

 امنيب ءحص ام الإ دروي ال نأ هفلؤم طرتشا ثيح «ماملإلا» ىمسملا ديعلا

 نم بجعأل - هللاو - ينإو فيعضلا نايب عم بابلا يف ام لك دروي لوألا

 ةدع هل .«غولبلا» امنيب هل مهحرش مدعو ديعلا قيقد نبا باتكل ءاملعلا كرت

 ظ . ''”2«يناعنصلل مالسلا لبس» اهنسحأ حورش

 يل اومدق نيذلا ةوخإلا ركشأ نأ الإ ينعسي ال ماتخلا يفو :لوقأ

 نيرظانلا رسي ةروص لمجأو ةلح ىهبأب نوكيل لمعلا اذه زاجنإ ىلع ًانوع
 يملع عم «هناقتإو هتنايص ىلع صرحلا لك تصرح دقف - هللا ءاش نإ -

 نم هيف ناك امف ءرشبلا تامس نم وه يذلا وهسلاو ريصقتلاو زجعلاب
 .ناطيشلا نمو يسفن نمف ؛أطخ نم هيف ناك امو هدحو هللا نمف ؛باوص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 هبنكو
 يداه ىسوم ماصع

 ندرألا - نامع

 .روطسلا هذه بتاكل «هتفرع امك ينابلألا» )١(



 مارملا غولب ۱۳ فلؤملا ةمدقم

 ُمالسلاو ٌةالصلاو ءًاثيِدَحَو ًاميدق ةنطاَبلاو ةرهاظلا ِهِمَعِن ىلع هلل ٌدمحلا

 ارْيَس هني ٍةَرْصُن يف اوراس نيذلا ِهِبْحَصَو هلآو دمحم ؛هلوسرو ِهّيبن ىلع

 مهب ْمرْكَأ  ءايبنألا َُنَرَو ءاملعلاو - ْمُهَمْلِع اوُنِرَو َنيذلا ُمِهِعابتأ ىلعو ءًائيِتَح
 .اًئوَرَوَمَو ائراَو

 ماكحألل ةّيثيدحلا ةلدألا لوصأ ىلع ُلِمَتْشَي ٌرصتخم اذهف ِهَرْعَب ام)

 َنيعتسيو «ًاغبان ِهِناَرْقُأ نيب ُهَظَفْحَي ْنَم َريصيل .؛ًاغلاب ًاريرحت ُهُتْرَّرَح «ِةّيِعْرّشلا
 لك َبَقَع ثنيب دقو «ىهتنملا ُبغاّرلا هنع ىنغتسي الو «يدتبملا ٌبلاطلا هب

 . .ةَمألا حص ةدارإل ؛ةمئألا َنِم '''هجرخأ ْنَم ثيدح

 . ُيَئاَسّنلاو داد وبأو .مِلَسَمَو ٌئِراَحُبْلاَو (دمخآ : ةعبسلاب دارملاف

 . ُهَجاَم ُنباو ءُيِذِمْرَتلاو

 .دمحأ ادع نم :ةتسلابو

 AY يراخبلا أدع نم : ةسمخلابو

 :دفخاو «ةعبرألا : لوقأ دقو

 .لّوألا ةثالثلا ادع نم :ةعبرألابو



 فلؤملا ةمدقم ١ مارملا غولب

 .ريخألاو مهادع نم :ةثالثلابو

 .ملسمو يراخبلا :قفتملابو

 .امهريغ امهعم .ركذأ ال دقو

 .نيبم ''”[وهف] كلذ ادع امو

 ام لعجي ال نأ لأسأ هللاو .ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب» : هتيمسو

 . ىلاعتو هناحبس هيضري امب لمعلا انقزري نأو ءآلابو انيلع ''”هانملع

 .(ب) ةخسن نم ةدايز 010

 .انملع :(أ) ةخسن يف )۲)



 مارملا غولب 10 ةراهطلا باتك ١

 هاّيِملا ُباب - ١
 َوُه» :رخَبلا يف ب هللا لوسر لاق :لاق هَ َةَريَرُه يبأ نع - ١

 هَل ْظْفّللاَو َةَبْيِش يبأ ُنْئاَو ُةَعَبْرَألا ُهَجَرْخَأ .هُنَتْيَم جلا ُهُؤاَم ٌروُهَطلا

 . ””يِذمرتلاو َةَمِيَرُخ نبا ُهَححْصَو
 ّنِإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هيض ٌيرذخلا ديِعَس يبأ نعو - ۲

 دمك ةو < ةناللا هجرخأ . 1عْيَش همجي ال روهط ءاَمَلا

 َءاَملا َّنِإ» :ِهلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هك ئِلِهاَبلا ًةَّمامأ ىبأ ْنَعو - ۳

 دنعو (ب) ةخسن شماه يف عقو اذكو «لالحلا» :ةريره يبأ ثيدح نم ةبيش يبأ نبا دنع هظفل (1)
 . هب جلدم ينب ضعب نع نكل ؟لحلا» : ظفلب )١711/١( ةبيش يبأ نبا هاورو ؟لحلا» :ةعبرألا

 . ؟لحلاو» :(ج) ةخسن يف عقو : هيبنت

 )١175/1١( ةجام نباو )1١١/١( يذمرتلاو )20/١( يئاسنلاو )7١/١( دواد وبأ .حيحص (۲)

 يف ينابلألا انخيش لاقو )094/١( ةميزخ نباو )٠١١/١( فنصملا يف ةبيش يبأ نباو
 يراخبلا :مهنم ةعامج يذمرتلا ريغ هححص دقو» )57/١(: هححص نأ دعب ءاورإلا

 .«ريثك مهريغو يباطخلاو يوغبلاو يواحطلاو رذنملا نباو نابح نباو مكاحلاو
 )۹٩/۱(. يذمرتلاو )١75/١( يئاسنلاو )۱۷/١( دواد وبأ .حيحص (۳)

 يف يزملا نيدلا لامج ظفاحلا هلقن» )٥۲/۲(: رينملا ردبلا يف نقلملا نبا ظفاحلا لاق )٤(

 نبا لاقو (6 : مقر۸/1) يداهلا دبع نبال قيلعتلا حيقنت رظناو «هنع هريغو هبيذهت

 «نيعم نب ىيحي هححص :دواد يبأ ننس ىلع همالك يف يوونلا لاق» : ًاضيأ نقلملا

 .«ظافحلا ةمئألا نم نورخآو مكاحلاو



 ةراهطلا باتك ۱٦ ١ مارملا غولب

 نبا ُهَجَّرحَأ .«هِنْولَو ٍهِمْعْطَو هجيَر ىلَع بلع اَم الإ ءْءْيَش ُهسْجَئْي ال

 . "تاح وبأ ُهَفَعَضَو هجم

 ءتول وأ 4 ¢ ةمعط وأ ءهحير ريع نإ الإ 0 ٌرهاط ُءاملا» قر

 .اهيف ثدحت ةساجنب

 َناَك اذِإ» : لك هللا لوسر لاق : لا ا رت نب هلا دبع نو - ٤

 «“ةعبرألا ُهَجَرْخَأ .«لسجنَي ْمَل» :ظْفَل يفو .هَتَبَحلا لمحي ْمَل نيف ُءاَملا
 ظ . ”[هكاحلاو] 2"ناّبِح ُنباو َةَمْيَرْخ نبا ُهَححَصَو

 ْلِسَتْعَي ال» :ِك هللا لوسر لاف :لاق هيض َةَريَرُه يا نو8

 3 ا .2(تْنِج وهو مئادلا ءاملا يف ْمُكَدَحَأ

 ءيِرْجَي ال يذلا مِئاَّدلا ءاملا يف ْمُكُدَحَأ َنَآوُبَي ال» :'”َيِراَخْبِْلَو
 / , م لل ٩ف 00

 )۱۷٤/۱(. هجام نبا .فيعض (؟)

 ءانثتسالاب ثيدحلا فعض ىلع نيثدحملا قافتا هريغو يوونلا لقن دقو )٤٤/١( للعلا يف )0

 ال روهط ءاملا» :ثيدحلا لصأ امأو (۸۳/۲) نقلملا نبال رينملا ردبلا يف امك روكذملا

 .(50/1) ءاورإلا يف انخيش هنيب امك ديعس يبأ ثثيدح نم تباثف ميش هسجني

 ةفيعضلا يف - . هلاك - ينابلألا انخيش هلعأو )709/١  ۲٠١( يقهيبلا .فيعض (۳)
 ظ .ديلولا نب ةيقب سيلدتب (154/5)

 . ةرهاط» : يقهيبلا ننس يف يذلاو .روهط :(ج) ة هخسن يف )0

 نباو .مهل ظفللاو )44/١( يذمرتلاو الل يئاسنلاو (۱۷/۱) دواد وا . حيحص )6(

 )۱۷۲/١(. ةجام

  هححصو :تلق (۱۳۲/۱) مكاحلاو vs) - ۲۷۳/۲) نابح نباو )٤۹/۱( ةميزخ نبا (0)

 يبهذلاو يوونلاو يواحطلا نع اشا ةت لقنو )1١/١( ءاورإلا يف ينابلألا انخيش

 . ينالقسعلاو

 e ريبحلا صيخلتلا يف هايإ فنصملا جيرختل ةقفاوم يهو (ب) ةححست نم ةدايز )۷)

 .(۲۳۹/۱) ملسم (۸)
 ل ن نم أطخ انه ملسم رشحو «ملسمو يراخبللو» :(ج) ةخىسن ف (4)

(Fe) ملسم ۲ 



 مارملا عودي ۱۷ ةراهطلا باتك ١

 2 سداد ع 7 هام 2 ىلا هل 3
 (ةَباَنِجلا نم هيف لوح الو :دواد يب الو

 َلِسَتْغَت نأ لك < هللا ُلوُسَر یھ :لاَق كك يتلا بِحَص ٍِلْجَر ْنَعو - 5

 | و حا اغ افرَتْعيلَو قارنا لضففب لجرلا وأ « لَجّرلا لضم الا

 . "حیجص هداتسإو ‹ٰيِئاَسَنلاو دود

 ةنوُمْيَم ٍلْضَفِب ُلِسَتْغَي َناَك» يک يتلا نأ © سابَع نبا ِنَعو -
 ا ا هللا يضر

 ءاَجَق ءَةَنْفَج ىف ۳ ىلا جاوز ضب َلَسَتْعا :«نسلا» باحضألو

 .«ُبْنْجَي ال َءاَملا نإ :َلاَقَف ءابْتُج ُتْنُك يِنِإ :هل ْتَلاَقَ هنو َلِسَتْعَيِل
(6) 

 8 " ةَميَرَح ْنِبأَو يِذِمَرَتلا ه هححصَو

 5 . «بارلاب ٌنُهاَلوُأ ؛ِتاْرَم َعْبَس ُهَلِسْمَي ن كلا هيف 7 اذ كح

 . "فريلف» :ُهَل ٍظْفَل يِفَو ءُِلْسُم

 ۷ا 2 OE ٌنُهاَرْحَأ» : ّيِذِمرَتِلَو

 دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا انخيش لاقو )۱۸/١( دواد وبأ .هريغل حيحص )١(
 . 'حيحص نسح» ()

 حتفلا يف ظفاحلا لاقو )١10/١( يئاسنلاو هل ظفللاو )5١/١( دواد وبأ . .حيحص (؟)

 ينابلألا انخيش هححصو .«ةيوق ةجح ىلع هلعأ نمل فقأ ملو تاقث هلاجر» :(۳۰۰/)

 .(۱۹/۱) دواد يبأ ننس حيحص يف

 .(؟هال/١) ملسم )۳(

 .«لستغي وأ اهنم ًأضوتيل يبنلا ءاجف» :ننسلا يفو )٤(

 (۱۳۲/۱) هجام نباو )45/١( يذمرتلاو ٧۷۳/٧) يئاسنلاو )18/١( دواد وبأ .حيحص (6)

 نباو يئاسنلا ةياورو :تلق .«حيحص هدانسإ» )54/١(: ءاورإلا يف ينابلألا انخيش لاقو

 .؟ءيش هسجني ال ءاملا» : ظفلب (۷٥و١/۸٤) ةميزخ

 ( ملسم )۱/۲۳٤(.
 )57/١(. ءاورإلا رظنا «نهالوأ» : ظفل حجرألا : ينابلألا انخيش لاقو )٠١١/١( يذمرتلا (۷)



  ةراهطلا باتك ١ ۱۸ مارملا غولب

 اهنإ» :- ٍةّرهلا يف - َلاَك يب هللا لوسَر نأ هيض َةداَنَق يبأ نعو - 4
 ُهَجَرَحَأ .«"0[ٍتافاوطلا وأ] ْمُكِنَلَع َنيِفاَوْطلا َنِم ّيِه اَمْنِ ؛سَجَتب ُْتَسِيَ

 و ٌيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ةعيزألا

 ةَئاَط يف َلاَبَف «ٌيِباَرْغأ َءاَج :لاق هه ِكِلاَم نب سئأ ْنَعو - ٠

 325 يبنلا َرَم أ هلو ىَضُق املف ءب ّيبنلا ْمُهاَهَنُق «ساتلا ُهَرَجَرْف ءِدِجْسَملا
 ع و .هْيَلَع َقيِرْهَأ ؛ِءاَم نم ٍبوُنَذ

 ل ْتّْلِحَأ» :هلكي هلل لوسر لاق :َلاَ © َرَمُع نبا نعو - ١١
_ « 

 لاخطلاف :ِناَمَدلا اَمأَو ءٌتوُحلاَو ُداَرَجلاَف :ِناَتَتْيَملا اأ ءِناَمَدَو ِناَمَتْيَم
 و ص 5 ٤

 i هيفو « هَحاَم ناو اأ ا 7(ُلبَكلاَو

 َعَمَو اَذِإ» :ِِلك هللا لوسر لاف :َلاَق هه َةَرْيَرُه يبأ ْنَعو - ۲

 َءاَد ِهْيَحاَتَج ٍدَحَأ يِف ّنِإَف هزيل ْمُث ُهْسِمْمَيْلَف ْمُكِدَحَأ ٍباَرَش يِف ُباَبْذلا
 2 0ُيِراَخُبلا ُهَجَرْخَأ .«اَفِش رَحآلا يِفَو
 . '"”(ءاّدلا هيف يذلا

- 

 رص 5 ساک ريو . e2 ت ص 2

 ِهِحاَنَجِب ْيَِقَنَي هنٳو» :داَزَو دواد وبأَو

 .فنصملل ريبحلا صيخلتلاو ةياردلا يف امل ةقفاوم يهو (ج) ةخسن نم ةدايز )١(
 هجام نباو )١155/١( يذمرتلاو )٥٥/۱( يئاسنلاو )14/١ - 3١( دواد وبأ .حيحص (۲)

 نع هحيحصت لقنو .حيحص :ينابلألا انخيش لاقو )00/1١( ةميزخ نباو )٠۳١/١(
 .(۱۹۲/۱) ءاورإلا رظناو «يوونلاو مكاحلاو ينطقرادلاو يليقعلاو يذمرتلاو يراخبلا

 .(۲۳۷ 2 ۲۳۲/۱) ملسمو هل ظفللاو )50/١( يراخبلا (۳)

 ظفل امأو )7505/١(« ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ظفل وه فلؤملا هقاس يذلا ظفللا :تلق (4)

 .ريخأتو ميدقت هيفف هجام ن نباو دمحأ

 ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا لقنو )1١77/5( هجام نباو (91//) دمحأ .حيحص ()

 مث ينطقرادلاو متاح يبأو ةعرز يبأ نع رمع نبا ىلع ًافوقوم ثيدحلا حيحصت (/1)

 :هلوق لثم اذك انيلع مرحو انل لحأ :يباحصلا لوق نأل عوفرملا مكح يف يهو :لاق
 هللاو عوفرملا ىنعم يف اهنأل ةياورلا هذهب لالدتسالا لصحيف اذك نع انيهنو اذكب انرمأ

 )١١18(. ينابلألا انخيشل ةحيحصلا رظناو . ملعأ

 .(١181//و548/5١) يراخبلا ()

 ۳ ةحيحصلا رظنا «نسح اهدانسإ :ينابلألا انخيش لاقو )٠١/٤( دواد وبأ . نسح (۷)



 مارملا غولب 14 ةراهطلا باتك |

 عطف اَم» : : ا هللا لوسَر لاق :َلاَق هذ َيِثيَللا ٍدِقاَو يبأ ْنَعو - ۱۳

 (ُهّئَسَحَو َيِذِمْرَتَلاَو ٌدواَد و ا م و ا يهو ةميهبلا َنِم

 . هَل ُظْفَللاَو

 ب
 اوُيَرْشَت ال» : هک ْئبنلا لاق :َلاَق 4 ِناَمّيلا نب َةَمْيَذُح ْنَع - 5

 ْمُكلَو اَنُدلا يف ْمُهَل اَهنإَف ءاَهِناَحِص يف اوُلُكأت الَو ةضِفلاَو ٍبَمّذلا ِةَينآ يف
 . هيلع قمتم (ةَرِجآلا ىف

 ترش يذلا» : ا هللا لوس لاق : تلاق E ا م نعو د 6١ه

 . “هيلع ْقَقَتُم ؛َمّنَهَج َراَن ِهْيَطَب يِف ٌرِجْرَجُي اَمْنِإ ٍةّضِفلا ِءاَنِإ يف

 . عبد باهإ امَيأ» :ٍةَعَبْرَألا َدْنِعَو .2“"هِلْسُم ُهَجَرْخَأ .اًَرْهط ْدَقَف ؛ُباَهإلا

 ٌءاَبِد» :ِكت هللا لوسر لاق :َلاَق هض ٍقْبَحُملا نب َةَمَلَس نعو - ۷

 ا نبا هخځص .«اًَهُروُهط ةتيملا دول

 )١( يهف :ننسلا يفو ثالثلا ةيطخلا لوصألا يف اذك .
 . ةتيم :(ب «ج) ةخسنو ننسلا يفو . ت ةخينل ىف )00

 . (5"ص) مارملا ةياغ يف ينابلألا انخيش هححصو )۷٤/٤( يذمرتلاو )/١١١( دواد وبأ .حيحص (۳)

 .(۲۹/۱) صيخلتلا رظناو يذمرتلا ظفلك دواد ىبأ ظفلو : هيبنت >

 .(۱۹۳۸ - ۱۹۳۷/۳) ملسمو (19/8/) يراخبلا (4)
 .(1775/9) ملسمو )١57/9( يراخبلا (©)

 .(۲۷۷/۱) ملسم (9)
 دواد وبأو (۱۱۹۳/۲) هجام نباو (۲۲۱/۲) يذمرتلاو (17//) يئاسنلا .حيحص (۷)

 .(۲۸) مقرب مارملا ةياغ يف انخيش هححص ثيدحلاو ملسم ظفلك هدنع هنأ الإ (77/5)

 نبا هاور ظفللا اذهب ثيدحلا نأ (20و١/494) صيخلتلا يف ظفاحلا دافأ :تلق .حيحص (۸)

 - «تباث نب ديز ثيدح نم )58/١( ينطقرادلاو (۲۹۱/۲) ةشئاع ثيدح نم نابح



 ةراهطلا باتك ١ ۲۰ مارملا غولب

 ءاهَنوُرْجَي ِةاَسَب هيي هللا لوسر رم :ْتَلاَق اه8# َةَئوُمْيَم ْنَعو - 6

 .؛ْظَرَقلاو ءاَملا اَمْرُهْطُي» :َلاَقَق ّدَتْيَم اَهْنِإ :اوُلاَمَك ءءاهباهإ ْمُتْذَحَ وَل» :َلاَق
Eُىِئاَسْنلاَو َدُواَد ”'' . 

 انِإ !هللا َلوُسَر اَي :ُتْلَق : َلاَق ه5 َىِنَسُحلا َةَبَلْعَت يبأ ْنَعو - ۹

 ذل ْنأ الإ اًهيِف اولكأت اڵ» : لاق هيي يف ذ كأف باَتِك لغأ موق ضب

 ع تم ااف اولكَو اقرا ؛اَهَرْيَغ اوُدِجَت

 وشو هباحضأو اب ّىبتلا نأ 8 ِنْيَصُح نب نارُمِع ْنَعو - ١"
 0 1 م( ا ص ؟ ر يعي م

 | لوط تب لح يف دك 2 ةارما ةدازم نم

- 

 E ج .ةضف ْنِم ا بنل َناَكَم

 اهِنايَبَو اجلا ماع ُباَب - ۳

 rss : لاّقو ززا 0 2 : لاق ؟لَح

 دمحأ دنع كلذك وهو .«هغابد ميدألا ةاكذ» : ظفلب نابح نبا هاور دقف ةملس ثيدح امأو =

 ةياغ يف انخيش هححصو (44/۱) صيخلتلا يف ظفاحلا هححصو «هريغو )٤۷1/۳(

 ظ حيحص دانسإب يئاسنلا دنع دهاشل )۲٠١( مارملا

 نكل فيعض هدانسإ :ينابلألا انخيش لاق )١175/87( يئاسنلاو (57/54) دواد وبأ .حيحص )١(
 ام ظرقلاو ءاملا ىف سيلوأ» :هيفو هوحن سابع نبا ثيدح نم يوق دهاش ثيدحلل

 0 )١98/5(. ةحيحصلا .ىنطقرادلا هجرخأ «؟اهرهطي
 . ىنعملاب فنصملا هقاس دقو :تلق )٠١١۲/۳( ملسمو (۱۱۷و۷/٤۱۱) يراخبلا (؟)
 . ةيميت نبا ّدجملا - لَك  ظفاحلا عباتو )۷۷٤/١- ۷۷١( ملسمو (45 )97/1١  يراخبلا (۳)

 اذه نأب :ينابلألا انخيش لاقو هيلع قفتملل ظفللا اذهب ثيدحلا وزع يف يداهلا دبع َنباو
 لامعتسا هيف امنإو ةكرشملا ةدازم نم أضوتي مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأبو مهو
 )۲٦۴/۱(, عومجملا يف يوونلا هيجوت رظناو )١//  ۷٤( ءاورإلا ديزملل رظناو ةدازملا

 )٤( يراخبلا )5/١٠١١(.

 .(089/) يذمرتلاو )/١1817( ملسم ()
 )1١/"(. مالسلا لبس يف ةدوجوم يهو (ب) ةخسن شماه نمو (ج) ة ةخسن نم ةدايز (0)



 مارملا غولب ۲١ ةراهطلا باتك ١

 يلع ابا فيك لا وشي EO لاق ةظوحاا##
 اهْنإف ؛'اةّيلْمألا] ٍرْمُحلا موُحَل ْنَع ْمُكِناَيَمْنَي ُهَلوُسَرَو هللا نإ :ىداتن

 1 TD of) « سر يل م ١

 ىَلَع َوُهَو «ىئمب ةي ئبنلا اتہبطخ لاق هل ٌةجِراَخ نب ورْمَع نعو - 4

 م َيِذِمْرَتلاَو ed E ا لع هزت اهناَكلو «هتلحار

 بث «ّيِنَملا ْلِسْغَي لَك هللا لوسر َناَك :ْثْلاَث اهي ةشباَع ْنَعو - 6
 . "هيلع قفتم .هيف لْسَعلا ِرَثأ ىلإ رنا اأو ءٍبْؤّنلا َكِلَذ يف ٍةاَلَّصلا ىلإ جرحي

 يف َيَلَصُيَف ءآكزَ ب هللا لوسَر بوت ْنِم ُهُكْرْفَأ تنك ْذَقَل : مِلْسُمِلَو

 . يبت ْنِم يِرْفَطب ًاسباي ةكخأ ُتنُك دما :ُهَل ظفل يفر
 ٍلْوَب ْنِم ُلَسْعُي» ي ئبنلا لاق :لاق هذ حْمّسلا يبأ نعو - 5

 هَحَحَصَو «ُنِئاسَتلاَو َدْواَد وُبَأ ُهَجّرْخَأ «مالُعلا ِلْوَب ْنِم ُشَريَو ءةَيِراَجلا
 ا 1 ( (4) ۶ ےہ

 حتفلا يف ظفاحلا هدافأ امك ملسم دارفإ نم وه امنإو ةحلط يبأ ركذ يراخبلا د دنع سيل (0)

(25). 

 .(ب)و (ج) ةخسن نم ةدايز (۲)

 ) (۳يراخبل )۷/۱۲٤( ملسمو )۱٥٤۰/۳(.
 . «يفتك نيب :ننسلاو دنسملا يف 69

 ينابلألا انخيش هححصو re5) يذمرتلاو هل ظفللاو (۱۸۷و٤/١۱۸) دمحأ . 057 )(

 .(48 - 88/5) ءاورإلا رظنا هدهاوشل
 .هل ظفللاو (۲۳۹/۱) ملسمو )٦۷/۱( يراخبلا (

 .)۸/1) ملسم )0

 )۸( ملسم )١/510(.

 يف ظفاحلا لقنو )١177/١( مكاحلاو )١158/١( يئاسنلاو )٠١۲/١( دواد وبأ .حيحص (9)

 مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو .هنيسحت يراخبلا نع )۳۸/١( صيخلتلا

 ثيدح» :يراخبلا لاقو اولاق امك وهو ةميزخ نبا هححصو ىبهذلا هقفاوو» :(طوطخم)

 )٤٠١(٠. دواد يبأ حيحص رظناف ؟نسح



 ةراهطلا باتك ١ ۲۲ مارملا غولب

 مد يف - لاق لك ْيبنلا نأ © ٍرْكَب يبأ ٍتنب ءا ْنَعو - ۷

 يَّلَصُت مث ءُهُحَضْنَت مث ءِءاَملاب ُهٌصْرْفَت مث هح :- بولا ُبْيِصُي ضْيَحلا

 ٨۸ - نإَف !هللا َلوُسَر اَي :ُةَلوَح ثلا :لاق و َةَرْيِرَه يبا ْنَعو 1

 ُهَدَنَسَو .َيِذِمْرَتلا ل ر ُكَّرْضَي , و .ٌءاملا كيفكي» : لاق ؟مَذلا بهذي

e 2 
 هج مج

 ءوضؤلا تاي - 5

 6 ا eR ا حا

 َتاَلَث ِهْيَفَك َلَسْعَف ءءوْضَوَب اَعَد چ َناَمْنُع نأ َناَرْمُح ْنَعو -

 3 ‹تارم تال هّهَجَو َلَسَع ت 1 َرْثْئتَساَو FC e م ضَمْضَم هُ «تاّرم

 َحَسَم مث كلذ لكم ىَرْسِيلا مث ءِتاَرَم َتاَلَث قْفْرِملا ىلإ ىَنْمْيلا هدي لسع

 َلْكِم ىَرْسُيِلا ّْمُث ءِتاَّرَم تال نْيَبْعَكلا ىَلِإ ىتمُيلا ُهَلْجِر َلَسَع ْمُث ءوِسْأَرِب

 )١( يراخبلا )١/51( ملسمو )140/1١(.
 دواد يبأل 0/1 حتفلا يف ظفاحلا هازع ثيدحلاو يذمرتلا ننس يف هرأ مل . . حيحص )۲)

 يف ينابلألا انخيش لاقو «يقهيبلا هركذ لسرم دهاش هلو فعض هدانسإ يفو» :لاقو
 وهو حيحص دانسإب دمحأو (108/1) يقهيبلاو )٠١( دواد وبأ هاور» )١74(: ءاورإلا

 هنعا هليدحو يعور نب هلا دبع مهتم ةعاتج نع E ةعيهل نحا هيف ناك إو

 :(090/1) ةحيحصلا يف لوقي انخيش تيأر مث «ظافحلا نم دحاو ريغ لاق امك حيحص

 .؛ةتبلا هجرخي مل هنإف ؛ضحم مهو يذمرتلل هوزع»
 )۱4۸/۲( ىربكلا يف ف يئاسنلاو (150/5) دمحأو )57/١( أطوملا يف كلام .حيحص (۳)

 )۷١(. ءاورإلا يف ينابلألا انخيش هححصو )۷۳/١( ةميزخ نباو

 .«ءوضو لك عم» :عوفرملا يف سيلو ًافوقومو ًاعوفرم كلام هاور : هيبنت
 )٤( ضمضمت (ب) ةخسن يف .



 مارملا غولب فن ةراهطلا باتك ١

 .اذَه يِئوُضُو وحن أَضَوَت هي هللا َلوُسَر ُتِئَأَر :َلاَق مث "كلذ
 . هيلع ٌقفَتَم 250 of و

 َحَسَمَو :لاق - ب ّيبتلا ٍءوضُو ٍةَفِص يف - كلذ يلع ْنَعو د ١“

 .'*”[حيِحَص د ٍدانْسِإب ُيِذِمْرَتلاَو ُىِئاَسْتلاو] دوا وُبَأ ةجرخأ .ةَدِجاَو ِهِسْأَرِب
- 

  ِءوضْولا ٍةَمِص يف - 4ط مصاع نب | ٍدْيَر نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو -

 :"[اَمُهَل] ٍِظْفَل ْيِفَو .ِهْيَلَع قمتم .رْبدَأَو ِهْنَدَيِب لبق هرب يک َحَسَمَو : َلاَق
 ىلإ ٌْعَجَر ر ىح اَمُهْدَ مت ءُاَفَك ىلإ اَمِهِب َبَمَك ىَتَح ہار مُدَقُم د

 ا يذلا 2"ِناكَملا

 3 لاق اق - ٍءوُضْولا ةَفِص يف - 4 ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعو - ۴۳

 َرِهاظ ِهْيَماَهْبِإِب حَّسَمَو ديا يف ِنْيَتَحاَبَسلا ِهْيَعَبْصِإ َلَحْدَأَو ٍهِسْأَرب لك َحَسَم
 ٤7 ىو 7 20

 | .هسد
“e 

 رخ نبا هححص و ‹ٰيِئاسنلاو دواد E هج رخ

- 

 ظَمْيَبْسا اًذِإ» :ِلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَك 5 َةَرْيَرُه ىبأ ْنَعو - "4

 .كلذ لثم ىرسيلا هلجر لسغ مث (ج) ةخسن يف )١(

 )۲( ملسمو (57و١/١5) يراخبلا )١/5 5١ 58١5(.

 يف ظفاحلا هححصو )٦۷/١( يذمرتلاو 0) يئاسنلاو )١//71( دواد وبأ . . حيحص )۳(

 هدنسو : تلق» :(طوطخم) مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو )8١/١(2 صيخلتلا

 )٠١5(4. دواد يبأ حيحص يف هتركذ امك ظفاحلا لاق اذكو .حيحص

 .(ج) ةخسن نم ةدايز 0

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (6)

 .«ناكملا ىلإ امهدر مث» :يراخبلا امأو ملسم ظفل اذه (5)

 .(۲۱۱/۱) ملسمو )58/١( يراخبلا (۷)

 )89/١( ةميزخ نباو )۸۸/١( يئاسنلاو ءهل ظفللاو )۳۳/١( دواد وبأ .هريغل حيحص (۸)
 لاقو )87/١( صيخلتلا يف ظفاحلا كلذل راشأ دقو نيينذألا حسم ةفص نود ًارصتخم
 نم دهاش هلو نسح هدنسو :تلق» :(طوطخم) مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش

 )۱۲٤((. دواد يبأ حيحص يف هتدروأ سابع نبا ثيدح



 ةراهطلا باتك ۲٤ ١ مارملا غولب

 قمتم «هموُشْيَح ىَلَع ُتيِبَي َناَطْيَّشلا َّنِإَف ءاثالك ْرِئْئَتْسَيلَف هِماتَم نِم ْمُكُدَحَأ
o1( ( E 

 ءاّنإلا يف ُهَدَي سِمْغُي الف ؛ِهِمْوُن ْنِم مكدحأ ظَقْيَتْسا اَذِإ) :ُهْنَعو - "©

 ظْفَل اَذَهَو ءهْيَلَع ْقَْتُم .؛ُهُدَي ْثَناَب َنْيأ ىرْدَي ال ُهَنِإَف ؛ًاثالئ اَهَلِسْعَي ىّبَح
1 )2222 

 غبشأت 18 للا نر ر لاق :لا هةر نب طبق نعو ۳ ٠

 GC 4 هَححَصَو ر ألا دا

 «ضمضَمَف َتْأْضَوَت اذإ» :ةياور ىف َدْواَذ ىبألو (€)

 .ءوضولا يف ُهَتيحِل ُلْلَخُي داك : ي ئبتلا نأ هه ناَمُْع ْنَعو - ۷

 ا نبا هحخصو . يِذِمْرَتْلا ا

 َلَعَجَف دم يلب ين 56 يبنلا نأ هڪ دنر نِ كلا ٍدِبَع ْنَعَو - ۸

 ما ةه نبا هَححَصَو أ ا . ِهْيَعاَرْذ َكّلْدَي

 .(۲۱۳/۱) ملسمو (151/5) يراخبلا )01(

 ..هدارفإ

 )١57/١( هجام نباو )15/١( 55 )/١160( يئاسنلاو )37/١( دواد وبأ .حيحص (۳)

 .«حيحص هدانسإ» )5٠0(: ةاكشملا يف ينابلألا انخيش لاقو )۷۸/١( ةميزخ نباو

 تلق» : (طوطخم) مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق )77/١( دواد ونا . حيحص )€(

 . ةحيحص - اهلبق يتلاك - اهدانسإو

 ينابلألا انخيش هححصو (ا/4 - )۷۸/١ ةميزخ نباو )57/١( يذمرتلا .هريغل حيحص ()
 )١7/١(. يذمرتلا نس حجم يف هدهاوشل

 )١7/7/١(. ءاورإلا



 مارملا غولب ٠ ۲٥ ةراهطلا باتك-أ

 يذلا ِءاَّملا فالج َءاَم ِهِيَنْدَأل ا للك ّيِبْنلا ىَأَر هنأ : ُهئَعو "4

 ٌجِذِمْرَتلا ُهَحْحَصَو ءٌحيِحَص ُهدائْسِإ :َلاَقَوَل "”نَقَمِتَبلا ُهَجَرْخَأ .ِهِسْأَرِل دخ
 رْيَع ِءاَمِب ٍهِسْأَرِب ٌحَسَمو :ِظْفَلِب هْجَولا اًَذَه ْنِم ِمِلْسُم َدْنِع َوُهَو اض
 .«"ظوُفخَملا َوْهَو ويدي لضَ

 َّنإ» :َلوُقَي لك هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق هن َةَرْيَرُه ْيبَأ ْنَعَو - ؟١
 ْنَأ ْمُكْنِم َعاَطَتْسا نَمَك ءاٍءوُضولا را ْنِم َنيِلَجحُم اَرُع ِةَماَيِلا َمْوَي نونا يتم

 . ميسم ظْفَللاَو ْيَلَع ّقَقنم .لَعْفَلف ُهتْرَع ليي

eeاا  aلئت يف ميلا يغب 48 يلا ناك  
 . "هلع ّقَفَتُم . هلک هنأش يفو ٍروُهْطَو ِهِلُج

 أَو اذا : هلك هللا لوس ر لاق :لاق هيض هَر َرْيَرُه يبأ نو ۲

 N نبا هَحَحَصَو رال N :ماَيَمِب اوُأَدْباَف

 َمَسَمَف ءَأَضَرَت هلك ئبنلا َّنأ ه# ةَبغُش نب ِةَرْيِغملا نَعو - ۳

 .تبثأ ام ننسلا يف يذلاو «هذخأ» :(جو ب) ةخسن يف )١(

  ةفيعضلا يف امك ذوذشلاب انخيش هيلع 6 )50/١( ىربكلا ننسلا يف .فيعض ()

 .(5؟/)

 .(ب)و (ج) ةخسن نم ةدايز (۳)

 )٤( ملسم )5١١/١(. (

 نأ ظافحلا نم ةعامجل ًاعبت ينابلألا انخيش مزجو )۲۱١/١( ملسمو )٤٦/١( يراخبلا ()

 )008/١(. ةحيحصلا يف امك ةريره يبأ مالك نم جردم «عاطتسا نمف» :هلوق

 )5717/١(. ملسمو هل ظفللاو )٥۳/۱( يراخبلا (5)

 انخيش هححصو )91/١( ةميزخ نباو )١51/١( هجام نباو )7١/5( دواد وبأ .حيحص (۷)

 وهو ةثالثلا ءالؤهل ريبحلا صيخلتلا ىف ظفاحلا هازع :تلق )٤١١( ةاكشملا ىف ينابلألا

 أدب ًاصيمق سبل اذإ ناك» :اجرخ امنإو ثيدحلا اجرخي مل يذمرتلاو يئاسنلا نأل دوجأ
 . (ةنمأبمب



 ةراهطلا باتك ۲٦ > ١ مارملا غولب

 . لَم ُهَجَرْخ . ِنْيمْحْلاَو ةمامعلا ىلعَو ؛ ِهِتْيِصاَنِ

 لَو يبتلا جَح ٍةَمِص يف اه هللا ٍدْبَع نب ٍرباَج ْنَعو - ٤

 َوُهَو .'“"ارمألا ٍظْفَلِب اذكَه ُىِئاَسَنلا ُهَجَرْخَ «هب هللا ْأَدَب اَمب اوأَدبإ» :كي لاق

 . خلا ٍظْفَلِب مِلْسُم دنع

 .ِهْيَمَقْرِم ىَلَع ءاَملا َراَدَأ أَضَوَت اّذإ لَك ْئبتلا َناَك : لا ُهْنَعو - ٥

 , 9ٍفئِعَض ٍداَتْسِب ُيَنَطْقَراَدلا ُهَجَرْخَ

 ءور ال» :اي# هللا ُلوُسَر لاق :َلاَف د ةَرْيَرُه يبأ نو - 45
 ٍداَبْسِإِب هَجاَم ُنِئاَو َدُواَد وُبأَو ُدَمخَأ ُهَجَرْخَأ ؛هْيَلَع هللا ص 2” هكر

aني 2 ا از نب 5 م ْنَع ٌىِذِم 9  rلاق  

 .(۲۳۱/۱) ملسم (۱)
 «اوؤدبا» : ظفللا» )١4/5”7(: ءاورإلا ىف ىنابلألا انخيش لاقو (777/0) ىئاسنلا .فيعض (۲)

 00 ` .2تبثي ال ذاش

 . «أدبأ» : ظفلب (۸۸۸/۲) ملسم . حیحص (۳)

 اهنم هل دهاوشل (494/0) ةحيحصلا يف ينابلألا انخيش هححصو )۸۳/١( ينطقرادلا . .حيحص )٤(

 فيعض دانسإب ريبكلا يف يف يناربطلاو يناعملا حرش يف يواحطلا دنع دابع نب ةبلعث ثيدح

 لسغ مث» :ةريره يبأ ثيدح اهنمو فيعض دانسإب يناربطلاو رازبلا دنع لئاو ثيدح اهنمو
 . ملسم هاور ؛أضوتي هللا لوسر تيأر اذكه# :هرخآ يفو «دضعلا يف عرشأ ىتح ىنميلا هدي
 .دهاوشلا هذهب دادتعالا مدعو ثيدحلا فعض ىلإ ملعلا لهأ نم ةعامج بهذو : تلق

 يف انخيش هنسحو )١/:١5( هجام نباو (؟١/6) دواد وبأو )٤۱۸/۲( دمحأ .نسح (۵)

 ثيدحلا توبثل نئمطت سفنلا نأو ةريثك دهاوش هل» :لاقو هدهاوشل )١77/١( ءاورإلا

 مث «ريثك نباو حالصلا نبا هنسحو «ينالقسعلاو يرذنملا ظفاحلا هاوق دقو ءاهلجأ نم

 .ًاضيأ هنسح ىقارعلا ظفاحلا نأ انخيش نيب
 ۰ )۳۸/١(. نئسلا يف (5)
 .(۱۳۹/۱) هجام نبا هاورو «ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا هدافأ امك (۳) ريبكلا للعلا يف (۷)

(A)(ب) ةخسن نم ةدايز . 

 . يحالشلا دلاخ خألل نايبتلا يف امك ١١( مقر /“ص/١) دمحأ مامإلل ئناه نبا لئاسم يف (9)



 مارملا غولب ۲۷ ةراهطلا باتك - ١

 ٌتِيَأَر :َلاَق ٍهذَج ْنَع هيبأ ْنَع ٍفّرَصُم نب ةحلط ْنَعو - ۷

 داَتْسِإِب َدُواَد وُيأ ُهَجَرْخَأ .قاَشْنِتْسالاَو ٍةَضَمْضَملا َنْيَب ٌلصْمَي هيي هللا لوُسَر
000 

` 

® 

 ١ ه 4$

 ىلا

 و9 ° )7 هلال ا r <a و ٠ ٤ ب #12 ٠

OTرد وا خا الا دعا ينا تكلا ني و ضيفا اا سارع ل وع و ار ار هَ 2 وو هه عر .٠ 3 7 و 2 ي و  

 99 «ءانستلاو

 ٩ - لخذأ © :- ءوشؤلا ةن ةفص يف - هڪ ٍدْيز نب هللا بع نعو 18

 ٠ عا ىم . االت كلَ لَعمي «ةدحاو 5 نم ىسنتس م یاو ضَمضَمْف :

 ى 8 ت EE 9-5-5 7 2 ب سا ها

 رمظلا َلْثِم ِهِمَدَق يِفَو الُجَر ةي يبتلا ىأَر :لاق هن سنأ ْنَعَو - ©*

 ٠ يالا دواد وبا هج رخ أ «كَءوضو نسحاف عج رإ» : لاقف ُءاَملا ةبصي مل )2 a ا ا Ey ا ” يه ه > 6 ٠ 5َ 21 مما م ه5

 عاصلاب ٌلِسَتْعيَو ّدُملاب أَضَوَتي ر ع هللا لور ناک : لاق د

 غ ودنا لا

 نباو حالصلا ن ناز قزوز ناطقلا نبا كلا فعضو )5/١”7( دواد وبأ .فيعض (۱)
 )١5(. دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا يو نقلملا

 | . رثنتسيو) : (ب) ةخسن يف )۲(

 ةريسي فورح يف الإ دواد يبأل ظفللاو (1۸/۱) يئاسنلاو (۲۷/۱) دواد وبأ .حيحص (۳)

 ( .«حيحص دنسب :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو
 )5( يراخبلا )١/ 04( ملسمو )5١١/١(.

 .«حيحص هدنسو» )۱۲۷/١(: ءاورإلا يف انخيش لاقو )٤٤/١( دواد وبأ .حيحص ()

 ق مل ينإت ظل ا يف اخ لات يح
 يف يناكوشلاو ىقتنملا يف ةيميت نبا اذكو صيخلتلا يف هسفن ظفاحلا هيلإ هازع الو هننس

 مرق ا ولا :رباج نع )7١6/1١( ملسم یورو :تلق «هحرش

 عجرا» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرصبأف همدق ىلع رفظ عضوم كرتف أضوت

 . ىلص مث عجرف «كءوضو نسحأف
 )5( يراخبلا )١/57( ملسمو )١/508(.



 ةراهطلا باتك ١ ۲۸ مارملا غولب

 ٍدَحَأ ْنِم ْمُكْنِم اَم» :ةي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَث هه َرَمُع ْنَعو - ۲

 كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ ةلإ ال نأ ُدَهْشَأ :ُلوُقَي مف ءَءوُضُولا ُعِبْسُيَف اوي
 ُهَجَرْخَأ هَةنَجلا ُباَوْبَأ هَل ْتَحَيُق الإ ُهَلوُسَرَو ُهُدْبَع ًادّمحُم نأ ُدّهْشَأَو هل

 نيياَوتلا َنِم يِنْلَعِجا ٌمُهّللا» :َداَزَو ُيِذِمْرَتلاَو''”[ْنِئاَسْنلاو َدُواَد وُيَأو] را

 "" «َنيِرّهطَتُملا َنِم يِنَلَعْجاَو

 نْيَفَخلا ىَلَع حملا ُباَب ©
ofءأْضَوَتَف ۰ ا ٌيبْنَلا َعَم م تک : لاق بنو ة ا ن ةريِغملا نع  

 حَّسَمْف (َنْيَتَرِهاط ا ىنِإف ؛ءاًمهْعَد» :لاَمَق ا عرنأل ؛ٌتْيَوْهَأَق

 . هيلع قمتم . اًمِهْيَلَع

 ٌفُحلا ىّلغأ َمَسَم لي ىبنلا نأ :يئاسنلا الإ ُهْنَع ٍةَعَبْرَأللو - 64

 .'ٌفْغَض ِهِداَئْسِإ ىفَو .ُهّلَفْسُأَو

 ْفُحلا ُلفَْسَأ َناَكَل يأرلاب ُنيّدلا َناَك ْوَل :َلاَق هڪ ّيِلَع ْنَعو هد

 .هيفَح ٍرِهاظ ىَلَع حسب قي هللا َلوْسَر ثأر ذقو .ةالغأ ني جشملاب ىلؤأ
 00 نَسَح واتساپ َدواَد وُبأ ةَجّرحأ

 ةياور يف عقو هنأ الإ (55/5) ىربكلا يف يئاسنلاو )57/١( دواد وبأو )١/1( ملسم )١(

 . ةءامسلا ىلإ هرصب عفر مث» : يهو ةركنم ةدايز يئاسنلا

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (0)

 )٠١١/١(. ءاورإلا يف ةدايزلا كلت ينابلأل انخيش ححصو )47/١( يذمرتلا . .حيحص (۳)

 )5( يراخبلا )١/77 - 77( ملسمو )770/1١(.

 يف ميقلا نبا لاقو )۱۸۳/١( هجام نباو )١1175/١( يذمرتلاو )57/١( دواد وبأ .فيعض )٥(

 يراخبلا :رابكلا ةمئألا هفعض دق ثيدح اذهف دعبو» )١940/١(: دواد يبأ ننس ىلع هتيشاح

 باوصلا وهو مزح نبا دمحم وبأ نيرخأتملا نمو يعفاشلاو دواد وبأو يذمرتلاو ةعرز وبأو -

 )١77/١(. ةاكشملا ىف انخيش هفعضو :تلق «هفلاخت اهلك ةحيحصلا ثيداحألا نأل

 لاق امك حيحص هدانسإو» )1٠١7(: ءاورإلا يف انخيش لاقو )47/١( دواد وبأ .حيحص (3)
 .؟لوألا حيحصلاو .نسح هدانسإ :مارملا غولب يف لاقو «صيخلتلا يف ظفاحلا



 مارملا غولب - ةراهطلا باتك ١

 اذ ا ب هللا لوسر ناک :َلاَق هڪ لاّسَع نب َناَوْفَص ْنَعَو - 5

 ْنِم ْنِكْلَو ةَباَتَج ْنِم الإ ءٌنُهَيِلايَلو ماي هٿ ئالت ائاًفِج عر ال نأ ًارْفَس انُك

 ةه ناو هلدظفللاو ٌيِذِمْرَتلاَو ا ا . مْوُنَو لوبو ٍطِئاَغ
E 

 ماَيأ ئالت لب يتلا َلَعَج :َلاَق ه5 بلاط يبأ ِنْب يِلَع نَعو - ۷
 .- ِنيْفُحلا ىَلَع حشملا يف : : ينعي - .ميَقُمَلِل َهلْيَلَو أموَيَو ءرفاَسُمْلِل َنُهَيِلايلَو

 ."”مِلْسُم ُهَجَرْخَأ

 ْنَأ ْمُهَرَمَأَ ري َلوُسَر َتَعَب :لاق هيض َناَبْوَت ْنَعو 2 4

 .- ٌفاَمِجلا يِنْعَي - َنيِخاَسَتلاَو «- املا : ينْعَي - ٍبِئاَصَعلا ىَلَع اوُحَسْمَي

A Eمكاَحلا ُهَحَحصَو ءَدْواَد ”". 

 َسِبَلَو ْمُكُدَحَأ أْضَوَت اَذِإ) :ًاعوفْرَم سنأو «ًافوُفْوَم َرَمُع ْنَعو - ٩
 . (ِةَباَنِج نم لإ ءا نإ اَمُهْعْلْخَي الو ام بف 1 ا lL ا ه لَن هيف

 . خص ُمُكاَحلاَو «ُيِيطْفَراَدلا ُهَجَرْخَأ

 يف انخيش هنسحو )14/١( ةميزخ نباو )١111/١( يذمرتلاو )85/١( يئاسنلا .نسح (1)

 يذمرتلا هححص امنإو :تلق» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف لاقو )٠٤١/١( ءاورإلا

 . نسح هدنسف الإو هدهاوشل

 يمرادلل ةياور يه امنإو ؛نيفخلا ىلع حسملا يف ينعي» :هدنع سيلو (۲۳۲/۷) 9 )۲(

 ةر انهت :هلوق يف يناعنصلا ابقعتم تم مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق .ه

Eتاج سلا كطلاعما يرو :تلق» :ةاورلا نم  

 ظ | .«ملسم يف ثيدحلا

 ا (۱74/۱) مكاحلاو )95/١( دواد وبأو (۲۷۷/۰) دمحأ . . حيحص )۳(

 يف انخيش هررق امك :ظفاحلا نم ريسفت نيتضرتعملا نيب , امو (5) نيبروجلا ىلع حسملا

 . مالسلا لبس ىلع هقيلعت

 30 مكاحلاو ًاعوفرم سنأو ًافوقوم رمع نع 07١4 - ۲۰۳/۱) ينطقرادلا . . حيحص 0

 يف يبهذلا هقفاوو :تلق» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو .ًاعوفرم سنأ نع
 = :سنوي نبا لاقو ةقثب سيل : يئاسنلا لاق دواد نب مادقملا هيف نإف بيجع وهو صيخلتلا



 ةراهطلا باتك ١ ظ ۳١ __مارملا غولب
- 

 8-0 مام رم ےس

 الث ٍرِفاَسْمْلِل صخر هنأ لكك بتلا ِنَع هڪ ٌةَرَكَب يبأ ْنَعو - ٠١
 .اَمِهْيَلَع َحَسْمَي نأ هْيْفْح سباق رهط اذِإ َةَلْبَلَو E ْيِقُمْلِلَو ؛َنُهيِلايلَو

 . "ةَمْيَرَخ نبا ُهَحْحَصَو «ُيَنَطْقَراَدلا ُهَجّرْخَ

 ىَلَع ٌحَسْمَأ !وللا َلوُسَر اَي :َل هاا وا

 :لاَق ؟نْيَمْوَيو :َلاَق .«"مَعَت» :َلاَق ؟ًامْوَي :َلاَق ءهْمَعَن» :َلاَق ؟نْيَمْحلا

 :َلاَقَو َدُواَد وُبَأ ُهَجَرْخَأ «َتْئِش اَمَو ءْمَعَن» :َلاَق ؟'ةَئاَلَثو :َلاَق ا
 )0( ب 0

 "چرا
 ِءوضّؤلا ضِقاَوُن ٌُباَب - ١

 هِدْهَع ىَلَع كلي هللا ٍلوُسَر ُباَحْضأ اگ :َلاَق هه سّنأ ْنَع ءا 51

 وُب Î ee اَلَو نول 4 مُهّسوُؤُر َقِفْحَت ىّتح َءاَشِعلا َنوُرِظَتْنَي

 ف هلا ف رادلا ضو را

 بحاص لاق امك حيحص هدانسإو ىرخأ قيرط نم ينطقرادلا هجرخأ نكل .هيف اوملكت

 )١/67/١(: جئاتنلا يف ظفاحلا لاقو )١7/4/١( ةيارلا بصن يف يعليزلا هرقأو حيقنتلا

 . ٥۹(۲  ه١/4) ًاضيأ كلام هجرخأ فوقوملاو «يوق هدانسإ)»

 امك يعفاشلاو ًاضيأ يباطخلا هححصو )۹٦/١( ةميزخ نباو )۱۹٤/١( ينطقرادلا .نسح )١(
 جما يف يوا يذمرتلا للع يف امك يراخبلا هنسحو نما ي طا غ

 . «نسح هدانسإ» :(0۱۹) ةاكشملا يف انخيش لاقو

 . «اموي :لاق» :دواد يبأ يف 0ع(

 .؟نيمويو : لاق» :دواد يبأ يف )۳(

 . «مايأ ةثالثو) :(ج) ةخسن يف 00

 حرش يف يوونلا لقنو» :(15/) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )50/١( دواد وبأ .فيعض )٥(

 )١8/١(. دواد يبأ ننس فيعض يف انخيش هفعضو .«هفعض ىلع ةمئألا قافتا بذهملا

 هاور» )715/١(: حتفلا يف ظفاحلا لاق )١171/١( ينطقرادلاو )21/١( دواد وبأ .حيحص (5)

 ينابلألا انخيش هححصو ؟ملسم دنع هلصأو حيحص هدانسإو ليللا مايق يف رصن نب دمحم

 )5٠/١(. دواد يبأ ننس حيحص يف

 )585/١(. ملسم (۷)



 مارملا غولب 5 ةراهطلا باتك ١

 ىلإ ُشْيَبُح يبأ ُتنب ُةَمِطاَف ثءاج :ْتَلاَق اق َةَسْئاَع ْنَعو -
 ُةَأَفَأ ُنُهَظَ اَلَف احسا ٌهَأَرْما يْنِإ !هللا َلوُسَر اَي :ْثَلاَقَم هلك ْيبنلا
 ِكئَضْيَح ْتَلَبْقَأ اًدِإَف ءضِْيَحب سیلو قرع كلذ اَمْنِإ ءال» :َلاَق ؟ةالصلا
 ا e ءَمّدلا ِكْنَع يِلِسْغاَف تريد اًذِإو ءَةاَلَّصلا يعد

 ها ص ريب چ

 اهفذَح هنأ ىلإ ٌمِلْسُم َراَشأَو الص لكل يِبّصضَوَت ّمُن» : ٌيِراَخْبْلِلَو
 . دمع

 م ر.ع ا ل EA 22 2 َ رس ابها

 ظْمَللاَو هْيَلَع فتم «ُءوضؤلا هيفا :لاَقَف ُهَّلَأَسُف ‹ ا ّىبَنلا لا نأ ٌداَدٌقملا

 ص
 6# م

 ىلإ َجَرْخ مث ءهِئاَسن ضْعَب لبق ي يلا نأ ايف َةَشْئاَع ْنَعَو - 6 / ا 4 508 بە سواك“ تال ب 4 ر وأ مه تاس
 . تالا ةفغضو ءذُمحلا هج خا اض ملو ةالصلا

 )١( يراخبلا )۱/۸٤( ملسمو )517/1(.
 )۲( يراخبلا )١/11(.

 «يئضوت مث» :هلوق نأ رخآ ىعداو» )۳۳۲/١(: حتفلا يف ظفاحلا لاق )511/1١( ملسم (۳)
 رابخإلا ةغيصب أضوتت مث لاقل همالك ناك ول هنأل رظن هيفو هيلع ًافوقوم ةورع مالك نم
 لاقو ««يلسغاف» :هلوق وهو عوفرملا يف يذلا رمألا هلكاش رمألا ةغيصب هب ىتأ املف
 ىلع فوقوم هنأب مزج نم لوقو جردم هنإ :لاق نم لوق كانه انددرو» :(104/1) ًاضيأ
 ماشه نع ديز نب دامح قيرط نم يئاسنلا هاور دقف كلذب ةيواعم وبأ درفني ملو ةورع
 اهاور دقف كلذك سيلو كلذ ىلإ ًاضيأ ملسم أموأو ةدايزلا هذهب درفت ًادامح نأ ىعداو

 نع امهالك ميلس نب ىيحي قيرط نم جارسلاو ةملس نب دامح قيرط نم يمرادلا
RS 

 )۲٤۷/۱(. ملسمو (61 - ه١/6) يراخبلا (5)

 يف انخيش لاقو (5:0) يذمرتلا للع يف امك يراخبلا هلعأو )١١١/5( دمحأ . حيححص )6(

 اهضعب ىرخأ قرط نم ءاج دقف حيحص ثيدحلا نكل :تلق» )١٠١6/١(: ةاكشملا

 ىلع ركاش دمحأ قيقحت ًاضيأ عجارو «دواد يبأ ننس حيحص يف هانققح امك حيحص

 ١57(0. - ۱۳۳/۱) يذمرتلا



 ةراهطلا باتك E a ۳۲ ١ غول

 َدَجَو اذإ» :ِةيِلَي هللا لوسَر لاق :َلاَق هيض َةَرْيَرُه 9 ْنَعو -

 نم جَرَ اله 9 مآ ءَ نب جرا ؛ ِهْيَلَع لكشف نش هيَطَب يف ْمُكُدَح

 .'!ُهِلْسُم ٌةَجَرْخَأ «احير َدِجَي وأ ءاتْوَص م َعَمْسَي ىح ٍدِجْسَملا

 يِرَكَذ ُتْسَسَم :َلْجَر َلاَق :َلاَق ه َيِلَع نب قْلَط ْنَعو - ۷

 اَمْنِإ ال» : كك بلا - ؟ْءوْضْو ِهْيَلَعَأ ٍةاَلَصلا يف - ُهَرْكَذ سمي ْلُْجّرلا :لاق

 : ينيِدَملا ُنْبا َلاَقَو ."”َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو ُةَسْمَحلا ُهَجّرْخَأ ؛َكْنِم ٌةَعْضَب َوُه

1 

 مسي ل

 ٠ :َلاَق لل هللا َلوُسَر نأ انني َناَوْفَص ِتْنب َةَرْسُب ْنَعو - 6

 َلاَقَو 2" َناَبِح ُنْباَو ُيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ُةَسْمَحلا ُهَجَرْخَأ «أَضَوَتيْلَف ُهَرَكَذ نم
 “بالا اَذَه يف ِءْيَش ّحَصَأ َوُه : ُيِرَخْبلا

 وأ ءْيَك ُهَباَصَأ ْنَم» :َلاَق ل هللا َلوُسَر أ اهي َةَمِئاَع ْنَعو 4

 يف َوْهَو «هالص ىَلَع ِنْبيِل ْمُث ءَأَضَوَتيْلَف فرَصْنَيلَف ؛ّْيْذَم وأ ٌسَلَق أ ٌفاَعُ
 . "هُريَغَو دمخ ُهَفَعَضَو «هجاَم نبا ُهَجَرْخَأ هلكت ال كلَ

 ْنِم ْأَضَوَنَأ :هلَك يبنلا َلَأَس الُجَر نأ 4 َةَرْمَس نب ٍرِباَج ْنَعَو -

 )51/5/١(. ملسم (؟)

 )1۳۲/۱( يذمرتلاو )١/1 ٠( يئاسنلاو (41/1) دواد وبأو (77و77؟/5) دمحأ . .حيحص (؟)

 )٠١٤/١(: ةاكشملا يف ينابلألا انخيش لاقو (۲۲۳/۲) نابح نباو )١/*١177( هجام نباو

 لاقو «ةجحب تأي ملف هفعض نمو» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف دازو «حيحص هدنسواا

 .«نسح وأ حيحص» )۲٠٤/١(: حتفلا يف ظفاحلا

 (۱۲۸/۱) يذمرتلاو )٠٠١/١( يئاسنلاو )57/١( دواد وبأو (105/6) دمحأ .حيحص (۳)

 )١16١/١(. ءاورإلا يف انخيش هححصو (۲۲۱/۲) نابح نباو )١151/١( هجام نباو

 )٤( ريبكلا للعلا ىف يذمرتلا هنع هلقن )/5(.

 . عماجلا فيعض يف ينابلألا انخيش هفعضو 2 هجام نبا .فيعض (6)

 ةشئاع ثيدح» aS عومجملا يف يوونلا لاقو )١117/1( يقهيبلل ىربكلا ننس رظنا (0)

 . ؛هفعض ىلع قفتم فيعض



 مارملا غولب ۳۳ ةراهطلا باتك ١

 : لاق ؟لبإلا موُحل نم ُأَضَوَتَأ :َلاَق (َتْئِش ْنِإ) :لاَق ؟ِمكَّعلا مول
 ا سا

 اتَيَم لَسَغ ْنَم» : بلا َلاَق :َلاَق ه َةَريَرُه يبأ ْنَعو - ١

 ا و يِذِمْرَتَلاَو يِئاسنلاو ٌدَمحخأ ىلا اا هلم عَ ءلِسَتْعَيْلَف

 - 4و

 ”ءيش بالا اَذَه يف حصي ال :ُدَمْحَأ َلاَقَو

 َبعَع يذلا باّتكلا يِف نَا © رب يبا نب ب هللا ٍدْبَع ْنَعو 2 71

 كلام هأَوَر (”هاط الإ َنآْرَقلا سمي ال ْنأ» :مْرَح نب وِرْمَعِل لي هللا لور

 TS ا ُنْباو ُىِئاَسْنلا ُهَلَصَوَو ءالَسْرُم

 .(۲۷۵/۱) ملسم 0غ(

 ءاورإلا يف ينابلألا انخيش لاقو (۳۱۸/۳) يذمرتلاو )٤٥٤/١( دمحأ .حيحص (؟)

 .«حيحص هدانسإ» :(1177/1)

 راشأو يقهيبلاو دمحأل صيخلتلا يف ظفاحلا هازع ثيدحلاو ا :هيبثت

 . يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلا نأ ىلإ انخيش

 :(1۷6/۱) ءاورإلا يف انخيش لاقو )١57( ريبكلا للعلا ىف : يذمرتلا هنع هلقن )۳(

FE ir E n Eyar et 
 ةلمجلا يفو» )۱۳۷/١(: صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو .«اندنع ثيدحلا ةحص

 هنيسحت يذمرتلا ىلع يوونلا راكنإف ءانسح نوكي نأ هلاوحأ أوسأ هقرط ةرثكب وه
 ةدع نم ىوقأ ثيدحلا اذه قرط :يقهيبلا رصتخم يف يبهذلا لاق دقو «ضرتعم
 0 .«عفرلا ةياور اومدق لب فقولاب اهولعي ملو ءاهقفلا اهب جتحا ثيداحأ

 )٤( كلام .حيحص )١/۱۹۹( يئاسنلاو )٥۷/۸ -  )08تلق (۱۸۱ - ۱۸۰/۸) نابح نباو :
 رمع نباو مازح نب ميكح ثيدح نم )۱١۸/١( ءاؤرإلا يف دهاوش ةدع انخيش هل ركذو -

 فعض نم ولخت ال اهلك هقرط ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو» :لاق مث صاعلا يبأ نب نامثعو
 E SE ل O OAS د فعض هنكلو

 .٠ .هيوهار نب قاحسإ هبحاص ًاضيأ هححصو قبس امك لبنح نب دمحأ ةنسلا

 اذل نميلا ۳ يبنلا باتك هيف امنإو دهاشلا عضوم هيف سيل يئاسنلا دنع ثيدحلا : هيبنت

 ناكل (۸۸ - )۷۸/١ يقهيبلاو )۳۹۷/١( مكاحلاو نابح نبا هلصو فنصملا لاق ول

 . دوجأ



 ةراهطلا باتك ۳٤ ١ مارملا غولب

 ىلع هللا ُب 48 وللا ُلوُسر ناگ : ْتَلاَ اه6 َةَشْئاَع ْنَعو - ۴۳
 . "”ٍيراخُبلا ُهَقْلَعَو ءٌِلْسُم ُهاَوَر اا

 .أَضَوَتَي ْمَلَو «ىلَصَو َمَجَتْحا لَك ينل أ :هڪ سئ نَعو - ۷٤
 . رو ینطفر ادلا ُهَجرْخأ

 ءهّسلا ُءاکو ْنيعلا» : ا هللا e لاق : لاق 7-1 ةَيِواَعَم ْنَعو ےہ 060

 َماَن ْنَمَو» :داَرَو ُيِناَرِبَطلاَو ا هأَوَر ئاكولا َىَلطَتسا ِناَئْيَعلا ِتَماَن اذل

 ىلع ثيِڍَح ْنِم َدواَد يبأ َدْنِع ِثْيِدَحلا اَذَه يف ّةَداَيّزلا ٍهِذَه ٍذَهَو "”«أَضَوَتِيل

 0 نيداتسإلا الك يِفو «ءاكولا َقَلْطَتْسا» : هِلْوَق نود

 مات ْنَم ىَلَع ُءوُضُْولا امّْنِإ) :ًاعوُفْرَم ساَبَع نبا نَع ًاضيأ َدْواَد يِبَألَو
 شبا فص فاشن ! يفو «ًاعجطضُم

 ..(۱۱۳و۸۳/۱) ًاقلعم يراخبلاو (۲۸۲/۱) ملسم .حيحص )١(
 2 د و يف ظفاحلا لاقو )٠١١/١۱  ٠١١( ينطقرادلا .فيعض (۲)

 : : مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو «فيعض وهو لتاقم نب حلاص هدانسإ

 ظ .«هريغو نيعم نبا هيذك بويأ وبأ دواد نب ناميلس ينطقرادلا دنع ًاضيأ هيفو ْ

 ةاكشملا يف انخيش لاقو (777/19) ريبكلا يف يناربطلاو )۹۷/٤( دمحأ .هريغل نسح (۳)
 .هباتك يف هيلع برض هابأ نأ هللا دبع هنبا لاق نكل هدنسم يف دمحأ اذكو» )1/*٠١(:

 ثيدح هل دهشي نكل هطالتخال فيعض وهو ميرم يبأ نب ركب ابأ هيف نأ كلذو : تلق

 . «لاسع نب ناوفص ثيدحو « هذعب يذلا يلع

 لاق امك نسح دانسإ اذهو» )۱٤۹/۱(: ءاورإلا يف انخيش لاقو )07/١( دواد وبأ . نسح )0(

 نع هثيدح هب لزني ال مالك هلاجر نج يفو حالصلا نباو يرذنملا هلبق ةيسح- و يوونلا ش

 تلازف دمحأ ةياور يف ثيدحتلاب حرص دقو هتنعنع نم ىشخي امنإ ةيقبو «نسحلا ةبتر

 . «هسيلدت ةهبش :

 )٥( وبأ .ركنم  Eدلاخ وبأ ديزي الإ هورب مل ركنم ثيدح وها :لاقو 000

 ةاكشملا يف ينابلألا انخيش لاق «ثيدحلاب 5 ل و داف تاعيضأ لخدي ينالادلا

 ٠ يف أطخأ دقو «فيعض اذه ينالادلاو :تلق» )٠٠٤/١(: قباسلا مالكلا قاس نأ دعب
 .( 5 مقر) دواد يآ ننس فبعض يف هكلمب امك ثيدحلا نتم
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 هَّجَرخأ «احير َدِجَي ؤأ ًاتْوَص َعَمْسَي ىّبَح فرَصْنَي الق ؛ّكِلَذ َدَجَو اذا
(\)s = الا 

E oنم را هر يللا ف  

 اكد ًءاج اذإ» :ًاعوُفْرَم ٍديِعَس يبأ ْنَع مِكاَحْلِلَو «" َرُه يبأ

 نبا ُهَجَرْخَأ *[] .«تبّذك :نئَيْلَك ؛َتّئَدْحَأ دك َكَنِإ :َلاَقَف ُناطْيَّملا

 . “يفت ىف ءال : ظْنَلَب نا

 ةّحاَحلا ٍءاَضَق [بادآ] ُباَي - #

 لحد اذإ ي هللا ُلوُسَر داك :َلاَق هيَ ِكِلاَم نب سئأ ْنَع - ال/ا/

 . “لولْعَم َوْهَو ٌةَعَبزَألا ُهَجَرْخَأ . ُهَمَئاَح ّْعَضَو الخلا

 )١( يمئشيهلل رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك )١/١517( صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو )١/١78(:

 تايفالخلا يف دصقي : تلق ؛يقهيبلا دنع يدرواردلا هعبات نكل سيوأ وبأ هدانسإ يفو)

 .سابع نبا ىلع ًافوقوم فنصملا يف هوحنب ةبيش يبأ نبا هاورو
 .(۷/۱) هل (00و١/57) يراخبلا (۲)

 .(55) مقرب رم دقو (/1) )۳(

 )٤( دمحأل (۱۲۸/۷) صيخلتلا يف ظفاحلا هازعو (54”7و١/174) مكاحلا .فيعض )۱۲/۳(
 دواد يبأ ننس فيعض يف انخيش لاقو (۲۷۰/۱) دواد وبأ هاورو ءًاضيأ )٠١١(:

 دراوملا فيعض يف هلعأو «فيعض» )١9( .لاله نب ضايع ةلاهجب

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (©)

 . قبس ام رظناو )١155/54( نابح نبا (5)

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۷)

 )١١١/١( هجام نباو )۲۲۹/٤( يذمرتلاو (۱۷۸/۸) يئاسنلاو )٥/١( دواد وبأ .ركنم (۸)

 دقلو .ةركنم ثيدح» :دواد وبأ لاقو :تلق» :(09) لئامشلا رصتخم يف انخيش لاقو

 ظ . [قدص



 ةراهطلا باتك - ۳٦ ١ مارملا غولب

 :َلاَق َءاَلَخلا َلَخَم اذإ ل هللا لوسر َناَك :[لاق] ُهْنَعو -

 .؟”ةعئشلا ةجرخأ ثابخلاو ثلا نِي ك ُدوُعأ ينإ !مهَلا»
 ُلمخأَف ءءالْخلا لذ اک هللا ُلوُسَر َناَك :َلاَق "”[ه45] ُهْنَعَو - ۹

 . هلع قمم .ِءاَملاب َيجْنَتْسَيَف َهَرْئَعَو ءءاَم ْنِم َةَواَدِإ يرش ماَلْعَو ا

  - 6١:هلك ئبنلا يل لاف :َلاَق 5# َةَبْعش نب ٍةَريِغُملا ٍنَعو ٠

 يلع قمم .ُهَتَجاَح ىَضَقَف ىلع ىَراَوَت ىّتَح َقلطْناَف «ةَواَدإلا .

 اوفا : هللا ٌلوُسَر لاق :َلاَ هل َةَرْيَرُم يبأ ْنَعَو - ١
 .؟"9هِلْسُم هاَوَر «ْمِهْلِظ يف وأ «ساتلا ٍقيِرَط يف ىَلَحَتَي يذلا « ”ِنْيتِعاللا

 نع دمحألو “'"هةراوملاو» : "اعم ْنَع واد وتا 2 ياا

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (1)

 )٠١/١( يئاسنلاو (۲/۱) دواد وبأو (۲۸۳/۱) ملسمو )٤۸/۱( يراخبلاو (۹۹/۳) دمحأ (۲)
 .(۱۰۸/۱) هجام نباو )١١/١( يذمرتلاو

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (9)

 .هل ظفللاو (۲۲۷/۱) ملسمو )50/١( يراخبلا )٤(

 )( ملسمو (۱۰۱/۱) يراخبلا )١/0939. ٠
 .«؟هللا لوسر اي ناناعللا امو :اولاق .نيناعللا» :ملسم يف يذلا ()

 .(۲۲۹/۱) ملسم (۷)
 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۸)

 نكسلا نبا هححصو» )٠٠١/١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )۷/١( دواد وبأ .هريغل نسح (9)
 اذه ريغب ثيدحلا اذه فرعي الو ذاعم نم عمسي مل ديعسءابأ نأل رظن هيفو مكاحلاو (

 هل ثيدحلا نكل» )٠١1/١(: ءاورإلا يف ينابلألا انخيش لاقو «ناطقلا نبا هلاق دانسإلا
 دهاوشلا كلت انخيش ركذ مث : «لاوحألا لقأ ىلع نسحلا ةجرد ىلإ اهب يقتري دهاوش
 رباج ثيدحو دمحأ دنع 0 نبا ثيدحو ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح راصتخاب يهو
 يف يناربطلا دنع دهاشو ريغصلا يف يناربطلا دنع ةريره يبأ ثيدحو هجام نبا دنع
 .ديسأ نب ةفيذح ثيدح نم ريبكلا

 يف َراَرَمْلا : ٌةَماَلَعلا ٌنِعالملا اونا : هظْفْلَو] : : يهو ةدايز (جو ب) ةخسن شماه يف عقوو (۰ ١
 .[لظلاو «ٍقْيِرطلا ٍةَعِراَفَو ءِدِراَوَملا



 مارملا غولب ۳۷ ةراهطلا باتك ١

 EE ض اَمِهِيِفَو (ءام عمت رم : سابع نبا

 ٍراَجْشألا تخت "![ِةَجاَحلا ٍءاَضَق ْنَع] َيُهَنلا :ُىِناَرّبطلا َجَرْخَأَو

 . فبعض ٍدَئَسب َرَمُع نبا ِثيِدَح ْنِم .يراَجلا رهتلا ِةَّفَضَو «ةَرِمْثُملا

 ِنالُجَرلا طَوَعَت اَذِإ» :ِهلكَي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هڪ رباَج ْنَعو - ۲
 ىَلَع تقم ةمن هللا نف ءاَنَدَحَتَي ا الو «هبجاص نع امهم دحاو 6 َراَوَتَمْلَف

 رهن رهو ءناْطَقلا ناو نكشسلا نا صو ©“ 0 .2«ُكِلُذ

 5 وچ يبا نع ب ا: هللا ل ر َلاَق :َلاَث هل هداف ىبأ عو ۔ ۳

 ىف سفت الو ‹ هِنيِمَيب ءالخلا م حسمت الو لوبي ٌوُهَو ِهِنيِمَيِب هَرَكذ ْمُكُدَحَأ

 . '"”ِهِلْسُمِل ْظْفَللاَو يلع قمم «ءانإلا

 لجأل فعض هيفو» )٠٠٠١/١(: صيخلتلا ىف ظفاحلا لاقو (۲۹۹/۱) دمحأ .هريغل نسح )١(
 ةلعو ةلدابعلا دحأ ةعيهل نبا نع يوارلا :تلق «مهبم سابع نبا نع يوارلاو ةعيهل نبا
 هدنسو» )٠١1/١(: ءاورإلا يف انخيش لاق اذل سابع نبا نع يوارلا ةلاهج ثيدحلا

 يوقي نكل :تلق» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف لاقو «مسي مل يذلا لجرلا الول نسح

 .«نسح ثيدحلاف رخآلا امهدحأ

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )۲(

 دعب )١/ ٠١5( صيخلتلا ىف ظفاحلا لاقو (”5/8) طسوألا ىف ىناربطلا .ًادج فيعض (۳)
 هب درفت بئاسلا نب تارف الإ نوميم نع هوري مل :لاقو» :طسوألا يف يناربطلل هازع نأ
 فيعضلا يف انخيش لاقو «هريغو يراخبلا هلاق كورتم تارفو .ىهتنا ناورم نب مكحلا

 .اًادج فيعض» :(7/5) عماجلا

 :مالسلا لبس يفو «نابح نبا هاور» :اهيفف (ب) ةخسن امأو (جو أ) ةخسن يف اذكه )٤(

 دقف هيف طقس ريدقتل يعاد الو حيحص (جو أ) ةخسن قايس نأ هارأ يذلاو .«دمحأ هاور)

 ةفحت يف نقلملا نبا هيلإ هازع دقو هحيحص يف نكسلا نبا رباج ةياور نم ثيدحلا جرخ
 نم )۲۷۰/٤( نابح نباو )٤/۱( دواد وبأو ("7/) دمحأ هاورو )١177/1١( جاتحملا

 . ةريره يبأ ثيدح نم )7١/١( ىربكلا يف يئاسنلا هاورو ديعس يبأ ثيدح

 ثيدح امهل دهشي نكلو فيعض ةريره ىبأو ديعس ىبأ ثيدح دانسإ :تلق .هريغل نسح )٠(

 )911١١(. مقرب ةحيحصلا يف سيفن ثحب يف ينابلألا انخيش هررق امك رباج >
 51 )575/١(. ملسمو )00/١( يراخبلا (5)



 ةراهطلا باتك - ١ ۳۸ مارملا غولب
 و ا اا :َلاَق هظ َناَمْلَس ْنَعو - ٤

 ةا ْنِم لقا َيجئَتْسَت نأ ؤأ يملا يجلس نأ ذأ لوب ؤأ ٍطِئاَع هللا

 . لسم ُهاَوَر . مْظَع زأ عیجرب ٌيجْنَتْسُن نوا راج

 “الو ٍطْئاَغب ةّلبقلا اوبس ال١ : بوي يبأ ٍثيِدَح ْنِم ةَعبسلِلو - 6

 ."”هاوُبرَغ وأ اوُقُرَش ْنِكلَو ءِلْوَب
 اَدِدَتْسَيْلَك طِئاَعلا ىَنَأ ْنَم» :َلاَق لَك بتلا نأ اهي َةَنِئاَع ْنَعَو - 5

 5 5 هور

 :َلاَق طئاُعلا َنِم َجّرَح اَذإ َناَك لک ّيبنلا نأ اک اًهْئَعو - ۷
 . ” مُكاَحلاَو 5 وُ مو ةا ا «َكَئاَرْفَغ»

 ْنَأ يِنَرَمَأَ ئالا ةي يتلا ىَنأ :لاَق هي ٍدوُعْسَم نبا نَعو - ۸

 ا ةُنْوَرِب هنأ « الا 7 لَو ‹ نيرَجَح تد وف E ةا هبت

 )١( ملسم )۲۲۳/۱(.

 م يرانا یز «وأ» :(ج) ةخسن يف )00

 (۲۳/۱) يئاسنلاو ۳( دواد وبأو )۲۲٤/۱( ملسمو )58/١( يراخبلاو (5؟50/١) دمحأ (۳)
 . ةبراقتم ظافلأب )٠٠١/١( هجام نباو )١5/١( يذمرتلاو

 صيخلتلا يف ظفاحلا هازع هيلإو ةريره يبأ ثيدح نم (4/) دواد وبأ .فيعض )٤(

 لاقو لبسلا يف يناعنصلا كلذ ىلع هبنو ةشئاع ثيدح نم هيلع فقأ ملو )/٠(
 يف هتنيب امك نالوهجم هيف فيعض هدنسو) )/١1١1(: ةاكشملا يف ينابلألا انخيش

 .9(4) مقر دواد يبأ ننس فيعض

 يذمرتلاو (؟4/5) ىربكلا يف يئاسنلاو (4/1) دواد وبأو )٠١١/١( دمحأ . .حيحص (60)
 هححصول :(41/1) ءاورإلا يف هححص نأ دعب انخيش لاقو )١/ ١ هجام نباو )1/١١(

 .«يبهذلاو يوونلاو دوراجلا نباو نابح نباو ةميزخ نباو يزارلا متاح وبأ اذكو مكاحلا

 انخيش لوق تدجوف (مألا) دواد يبأ حيحص براجت ةعجارمب موقأ نأ يل ردق مث : هيبنت
 مقر/١/47) للعلا يف هنبا لقنو :تلق» :متاح وبأ هححصو ظفاحلا ةرابع ىلع ًاقلعم
 يف ررقم وه امك ثيدحلا ةحص ديفي ال اذهو «بابلا اذه يف ثيدح حصأ» : هنأ ( ۳

 . «ةيبسن ةحص ديفي امنإو حلطصملا



 مارملا غولب ۳۹ ةراهطلا باتك ١

 دَمحأ دار ."يراخْبلا ُهَجَّرْخَأ «ٌسكر “اذه» :َلاَقَو «َةَتْوَدلا ىَقْلَأَو

 . (اهرْيعب ر ° ينتتا» : ُىِنْطُفَر ادلاَو

Maeَيِجْنَتْسَن نأ ىَهَن ةي هللا َلوُسَر َّنِإ  

 . ةكخصَو ُيِنَطفَراَدلا ُهاَوَر «ِناَرُهَطُي ال اَمُهْنِإ) :َلاَكَو ءِْثْوَر زَأ مَع

 َنِم اوُهِزْئَْسا» ا هللا لوسر لاق :َلاَق هڪ َةَريِرُه يبأ ْنَعو - ١

 . ”ينطُفراذلا ُهاَوَر “هلم ربّما ِباَذَع َةَماَع ْنِإَف ءِلَْبلا

 .'"ِدانْسإلا ٌحْيِحَص َوْهَو «لوبلا َنِم رْبَقلا باّذَع ُرككَأ» : مِكاَحْلِلَو

 يف لَك هللا َلوُسَر اَنَمْلَع :َلاَق ي كلام نب َةَقاَرُس ْنَعو ١

 ف دعاس لا هاو لا ر ىلا لغ دف نأ دلا
 ا 1

 اَذِإ» :ةل هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيبأ ْنَع َداَدْرَي نب ىَسيِع ْنَعَو - 5

 اذه نإ» :و ءاهنإ» :اهشماه يف نأ الإ كلذك (ب) ةخسن يفو «اذه» :(أ) ةخسن يف )١(

 ؟اهنإ» دمحأ دنسم يفو ؛اذه» : ې يراخبلا حيحص يف يذلاو «اهنإ» :(ج) ةخسن يفو

 .«هذه)و

 )۲( يراخبلا )٥۱/۱(.

 : ينطقرادلل ًاضيأ ةياورو دمحأ ظفل امأو هل ظفللاو )٠٥/١( ىنطقرادلاو )٠٠١/١( دمحأ (۳)

 ١ . ؛تاقث هلاجر دانسإب» ايي م او لاق «رجحب ينتثا»

 لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق . . حيحص دانسإ :لاقو )٥1/١( ينطقرادلا .نسح )٤(

 د OE ا ويسر ياو 9

 .«مهي قودص :بيرقتلا يف ظفاحلا لاق زازقلا

 ءاورإلا يف انخيش هل ركذو تلق «لسرم باوصلا» :لاقو (۱۲۸/۱) ينطقرادلا .حيحص (5)

 . حيحص دانسإب سنأ ثيدح نم ًادهاش (۳۱۰/۱)

 يبهذلاو مكاحلل ًاعبت نيخيشلا طرش ىلع ينابلألا انخيش هححصو )۱۸۳/١( مكاحلا . حيحص )3(

 )2731١/١. ءاورإلا رظنا يريصوبلاو

 هوزعو هجام نباو دمحأو مكاحلل )٠١١/١( صيخلتلا يف ظفاحلا هازع ثيدحلا : هيبنت

 . ىفخي ال امك هدحو مكاحلل هوزع نم دوجأ مهل

 . يريصوبلاو رجح نبا ظفاحلاو يمثيهلاو يوونلا ثيدحلا فعضو )47/١( يقهيبلا . فيعض )07



 ةراهطلا باتك ١ 6 مارملا غولب

  ST eسمسا اه سرع قو( قوا ب 2 و ۰ ١

 فيعص دَئَسِب ةَجاَم نبا ُهاَوَر «ٍتاَرَم ٌتاَلَث ُهَرَكَذ ريف ؛مكدحأ لاپ .

 اَنِإ :اوُناَقَف ءِءاَبُف لْهَأ َلَأَس ةا ّىبتلا نأ © ساَبَع ِنْبا ٍنَعو - ۳
 دوا يبأ يِف هّلْضَأَو ."ٍفْيِعَض ع ب ُراَزَبلا ُهاَوَر .ءاملا م | ٌعبتُت
 . 9ةراَججلا رْكِذ ٍنْوُدِب َةَرْيَرُه يبأ ِثْيِدَح ْنِم َةَمْيَرَح ُنْبا ُهَحْحَصَو هيِذِمْرَتلاَو

 كولا مك شل ُباَب - ۸

 د 5 ذأ a هاَوَر (ءاملا نم

 نسل اذ : : 2 هللا لوسَر َلاَق :َلاَق هي ر َرْيَرُه يب ْنَعو - ۵
 دار هْيَلَع ّقْمَتُم م (لْسْعلا بجو دقق ءاَمَدَهَج م 4 .عبزألا اهبَعَش ّن نيب ْمُكُدَحَأ

 . نري مل نإو» :ٌملْسُم

 )١( هجام نبا .فيعض )١/١١8( ةفيعضلا ىف انخيش هلعأو )٠١١/٤( هيبأو ىسيع ةلاهجب .

 دانسإلا فيعض» )١1١4/6(: ةفيعضلا يف انخيش لاقو )٠١١( رازبلا دئاوز رصتخم .ركنم (؟)
 لب ء(١/۲۱۸) ةيارلا بصن يف يعليزلا هنيبو غولبلاو صيخلتلا يف ظفاحلا هب حرص امك
 .٠ .هيف ةراجحلا ركذب ثيدحلا قرط عيمجل هتفلاخمل يدنع ركنم وه

 انخيش لاقو )50/١( ةميزخ نباو )38١/0( يذمرتلاو () دواد وبأ .هريغل حيحص (۳)
 .«هدهاوش رابتعاب حيحص وهف دنسلا اذهب ًافيعض ناك نإو هنأل» )86/١(: ءاورإلا يف
 نب ميوع ةياور نم هدنع امنإو ةريره يبأ ثيدح نم ةميزخ نبا دنع هرأ مل ثيدحلا :هيبنن
 نم هجام نباو يذمرتلاو دواد ىبأل )١١1/١( صيخلتلا يف ظفاحلا هازع ثيدحلاو ةدعاس
 .ميوع ثيدح نم مكاحلاو ةميزخ نباو دمحأل ثيدحلا ازعو ةريره يبأ ثيدح

 )٤( ملسم )۲۹۹/۱(.

 .«ءوضولا كيلعف تطحق وأ تلجعأ اذإ» ظفلب )07/١( يراخبلا (©)

 .(۲۷۱/۱) ملسمو (۸۰/۱) يراخبلا (5)

 َمَلَس مَا ْنَعَو :وهو ًاثيدح يحالشلا هعبتو يريهزلا خألا ركذ ثيدحلا اذه دعب :هيبنت
 َّنِم يِيِحَتْسَي آل هللا نإ هللا لوسر اي : ْتَلاَق - سلط يأ ارقا يهو - ميس ما نأ ان
 ثيدحلا «ءاَملا ِتْأَر اإ ْمَعَن١ :َلاَق ؟ثَمْلَخا اَذِإ ٍلْسُع ْنِم ٍةأرَملا ىَلَع لَهْف ءّقَحلا
 ال اذكو اهتدمتعا يتلا ثالثلا ةيطخلا خسنلا يف دوجوم ريغ ثيدحلا اذهو .هْيلَع قمتم
 . باتكلا لصأ يف ة هركذأ مل اذل غولبلا حرش وه يذلا مالسلا لبس يف هل دوجو



 مارملا غولب ٤ ةراهطلا باتك ١

 يِف یر ةأرَملا ىف و دع هللا لوس لاق : َلاَق ه5 سئ ن نعو 5

 مَآ ْثَلاَقَف : هاف ةاز هْيَلَع قمتم «(لِسَتْعَت» :لاق ُلَجَّرلا ىَّرَي ام اهِماَتَم

 . “بشل ٌنوُكَي َنْيَأ نمف ءْمَعَن» :َلاَق ؟اذَه ُنوكي لَهَو :''ةَمْلَس

 َنِم LSa :ثلاق ب ةشِئاَع ْنَعَو - ۷
 َدْواَد وُب ُهاَوَر .ِتّْيَّملا لْسْغ ْنِمَو ؛ةّماَجِحلا َنِمَو ءَةَعْمَجلا َمويَو ءةَباَنَجْلا

 ا
 هميزخ رب هَحَحَصَو

 دكار ا امْدْنِع لاَ ٍس ةَماَمُت ٍةَّضِق يف هه َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 6

 . يلع منم ُهَلْصَأَو «قاررلا دبع ُهاَوَر .َلِسَتْغَي نأ ي يتلا

 لشُع» :َلاَق ي هللا َلوُسَر نأ 5# يرذُخلا ٍديِعَس يبأ نَعو - 4

 . بسلا ُهَجَرْخَأ 1مِلَتْخُم لَك ََلَع ٌبجاَو ٍةَعُمْجلا موي

 (؟١/51) ًاملسم نأ مهولا ببس نأكو .«ميلس مأ» :ملسم يفو ةيطخلا لوصألا يف )01(

 .هوحن ةملس مأل 0و ىور

 جرخي مل يراخبلا نأل كلذو رظن هيف يراخبلل ثيدحلا ظفاحلا وزعو )٠٠١/١( ملسم (۲)

 يف كلذ ىلإ راشأ دقو ةملس مأ ثيدح نم ثيدحلا ىنعم جرخ امنإو سنأ ثيدح

 نم ملسم هاورو» :لاقو هيلع قفتملل ةملس مأ ثيدح ازع ثيح 0 2

 ا O فيعض (۳)

 يراخبلاو ا ةعرز وبأ هفعضو ءلاقم هيفو ةبيش نب بعصم هدانسإ ىفو» :(۱۳۷/1)

 .اذه بعصمب ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف انخيش هلعأ ثيدحلاو : تلق «ةميزخ نبا هححصو
 اذهو» )174/١(: ءاورإلا يف ينابلألا انخيش لاقو )4/1  ٠١( قازرلا دبع .حيحص (5)

 . «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس

 امهدنع سيل نكلو لستغا ةمامث نأ امهدنعو )/١1787( ملسمو )5١0/5( يراخبلا ()
 ۱ . لسغلاب رمألا

 يئاسنلاو (44/1) دواد وبأو (080/1) ملسمو (۳/۲) يراخبلاو )٦۰/۳( دمحأ .حيحص (5)

 . )3557/١( هجام نباو 9

 ىتأ نم» :هظفلو رمع نبا ثيدح جرخ امنإو ديعس يبأ ثيدح يذمرتلا جرخي مل :هيبنت

 ديعس يبأ نع بابلا يفو يذمرتلا لاقو «لستغيلف ةعمجلا



 ةراهطلا باتك ٤ ١ مارفلا غولب

 : هلع هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق 45 27” بدنج نب] َةَرُمَس ْنَعَو
 هاوَر «لضفأ لْسْعلاَف َلَسَّبْعا نَمَو ءْثتَمْعِْنَو اَهِبُف ٍةَعْمِجلا َمْوَي أَضَوَت ْنَم»

 . '"'”ُئَذِمرَتلا ُهَئّسَحَو ءٌةَسْمْحْلا

 ْنَكَي ْمَل اَم َنآْرُقلا اتئرفُب لكي هللا لوسر ناک :َلاَق هيض ٌىِلَع ْنَعو 9 ١

 كا نبا هحخصَو هو يِذِمْرَتْلا ْظْفَل اَذَهَو اا هأَوَر . اش

 لم ُهاَوَر ؛ًاءوُضُو امه ارل دو ْنَأ أ ذا 3 هله ْمُكُدَحَأ یت

 ل طك هتف : مكاحلا َداَز

 وهو ُماَنَي لك هللا َلوُسَر ناك :ْتْلاَق 0 ٍةَعَبْرللَو
NEDE 

 .مالسلا لبس يف يهو (ب) ةخسن نم ةدايز )١(

 هجام نباو (۳۷۰/۲) يذمرتلاو )۹٤/۳( ىئاسنلاو (۹۷/۱) دواد وبأو )١7/0( دمحأ .نسح (۲)

 نسحلا ةياور نم هنأ ريغ تاقث هلاجرو» )١18/١(: ةاكشملا يف انخيش لاقو (417/1)
 دهاوش هل نأل يوق ثيدحلا نكل ةرمس نم هعامسب حرصي ملو سلدم وهو ةرمس نع يرصبلا
 . «(۳۸۰) مقر ننسلا حيحص يف اهضعب تركذ ةريثك
 كلذل راشأ امك ةرمس ثيدح نم سيلو سنأ ةياور نم ثيدحلا جرخ هجام نبا :هيبنت

 .ةدايز هيف هدنعو (777/1) حتفلا يف ظفاحلا

  .ةعبرألاو دمحأ هاور (ج) ةخسن يفو (۳)

 يذمرتلاو )١55/١( ىئاسنلاو )٥۹/١( دواد وبأو هل ظفللاو (٤١و۸۳/۱) دمحأ .فيعض )٤(

 ىف انخيش لاقو (۷۹/۳) نابح نباو )١190/١( هجام نباو «لاح لك ىلع :دازو )۱/۲۷٤(
 ةعامج هفعض دقو )۳١( مقر نئبسلا فيعض يف هتققح امك فيعض هدانسإ» )١٤١/١(: ةاكشملا
 . هرظناف )٤۸٥( ًاضيأ ءاورإلا ىف كلذ لصفو : تلق «هتركذ ام قحلاو نورخآ هححصو

 )5( ملسم )۲٤۹/۱(. 1
 )١71(. فافزلا بادآ يف انخيش اهححصو )٠١١/١( مكاحلا .حيحص (5)
 نباو )٠0/1 ٠( يذمرتلاو (777/5) ىربكلا يف يئاسنلاو )08/١( دواد وبأ .فيعض (۷)

 مامإلا مهنم ةمئألا نم عمج نع )١|/ ٠ صيخلتلا يف ظفاحلا لقنو (۱۹۲/۱) هجام
 سمي نأ ريغ نم هلوق يف مهو قاحسإ ابأ نأو حيحص ريغ ثيدحلا اذه نأب دمحأ

 .دواد يبأ حيحص يف انخيش هححص ثيدحلاو . ؟ءام



 مارملا غولب ٤۳ ةراهطلا باتك ١

 ّنِم َلَسَتْعا اذإ ةي هللا َلوُسَر ناك :ْتَلاَق اهم ة هَشْئاَع ْنَعَو - ۳ ٠

 مث ءُهَجْرَف لعق ِهِلاَمِش ىَلَع ِهِِئِمَيِب عرفي مث ُهَدَي ُلِسْغَيَ ًاَدْبَي ٍةَباَتَجلا
 ىلع ف 3 ke ٍلوصُأ يف ُةَعِباَصَأ لذي ءاَملا دي ع هلي

 قد ا َلَسَع ْمُث ءوِدَسَج راس ىَلَع ضاقأ م ءِتاَئَفَح "كدا آر

 ٍهجْرَف ىَلَع “عرفا مم :ةَنوُمْيَم ِثيِدَح “يف اَمُهَلَو "'مِلْسمِل ُظْفَللاَو بل
 دبي اهب َبَرَض مث ءِلاَمِشِب ُهَلَسْعَو

 ”باَرْثلاِب اَهَحَسَمْف : ةياور يفو

 ر

r 

 َءاَملا ضمني َلَعَجو :هيِفَو «هدَرَف ليدئملاب هيت م 5 :هرخآ يِفَو

N .. 9 ل 

 ةأرما ىَنِإ هللا لوُسَر اَي :ُتْلَق :ْتَلاَق اظ َةَمَلَس مأ نَعو _ ٤
 * رس م م فر م صو ساس هك ۶# و و هے ر ره 2

 0 E : ةياور ىفو ؟ةبائجلا لس هضقنأفأ سار رعسا دشأ

 «ِتاّيَكَح َتاَلَث ِكِسْأَر ىَلَع ىِثخَت ْنأ ِكيِفْكَي اَمْنِإ ءال» :َلاَقَف
 ا 1

 )١( «ةالصلل هءوضو أضوتي مث» :ملسم يف .

 .2. . .هسأر ىلع نفح أربتسا دق نأ ىأر اذإ ىتح» :ملسم يف (۲)

 )107/١(. ملسمو (۷۲/۱) يراخبلا (۳)
 .مالسلا لبس يف امل ةقفاوم يهو «نم» :(ج) ةخسن يف ؟يف» قوف بتك )٤(

 يذلا قايسلا نال ملسم حيحص يف الو لبسلا يف تسيلو . ءاملا غرفأ مل د (ج) ةخسن يف ))

 .«بارتلاب اهحسمف» :ةظفل نود هل ظفاحلا هركذ

 )٠٥٤/۱(. ملسمو (۷۷/۱) يراخبلا (5)

 )۷٤/۱(. يراخبلا اهاور (۷)
 .(5506 )5054/١  ملسمو (۷۷/۱) يراخبلا (۸)

 .«يرعش رفظ دشأ» :ملسم يف (9)

 ميقلا نبا هنيب امك ةظوفحم تسيل ةياورلا هذه» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق )٠١(

 . )۱٦۷/١(( بيذهتلا ىف

 .(۲۵۹/۱) ملسم (11)



 ةراهطلا باتك ١ 3 مارملا غولب

 لجأ ال ينإ» : هللا ُلوُسَر لا : ْتَلاَق اه َةَمِئاَع ْنَعَو 9
 ( ةَميزَح نبا هَحَحَصَو ٌدواَد 5 هأَوَر (بُنِج الو ضِاخِل دجشسَملا

 ءانإ ْنِم ةي هللا ُلوُسَرَو 000 :ْتَلاَق اًَهْنَعَو 2 75

 : َناَبِح ُنْبا دار "هيلع ُقَمَتُم .ِةَباتَجلا َنِم ويف ائيِدْيَأ ٌفِلَتْخَت جاو
 تو

 تخت ْنِإ» : هللا َلوُسَر لاق :لاَق هيض َةَر رَرُم يب ْنَعَي - ۷ ٠١

 َيِذِمْرَتلاَو َدُواَد أ ُهاَوَر ةَرَشَبلا ا ءرْعُشلا اوُلِسْعاَف «ةَباَنَج ةر ا

Eل وار هيفو ءهوحنت ةَشْئاَع نع لمخالو 4  

 مُمَيَتلا ٌباَب
 اسمح ُتيِطْعَأ» : لاق هلك ّئبئلا نأ 8 هللا ٍدْبَع نب راج ْنَع - ۱۰۸

 ضزألا يل ْتَآِعْجَو ءِرْهَش َةَريِسَم ٍبْعُرلاِب ٌتْرِصُن :يِلْبَُق دخ -أ َنُهَطْعُي ْمَل
 . كيلا َرَكَدو «لَصْيْلَف ٌةاَّلَّصلا ُهْنَكَرْدَأ لُجَر ااف ارور ًادجْسَم

 رمثلا يف ينابلألا انخيش لاقو )۲۸٤/۲( ةميزخ نباو )1١/1١( دواد وبأ .فيعض )1١(

 تسيل يهو هب ةجاجد تنب ةرسج درفتلو هبارطضال حصي الو» :(7/56/؟) باطتسملا

 ةيهاو ديناسأب نكل دهاوشلا ضعب ثيدحللو» 0 ا

 (۳۲) دواد يبأ ننس فيعض يف هتنيب امك ةوق اهب ثيدحلا ذخأي الو ةجح اهب موقت ال
 .«يناكوشلاو ناطقلا نباو ةميزخ نباك هحيحصت ىلإ بهذ نم ىلع هيف انددر دقو

 )۲( يراخبلا )١/95( ملسمو )١/195(. 2

 : هلوق نأب رعشي اذهو» )0777/1١(: حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق (”945/6) نابح نبا (۳)
 .؟جردم ؟يقتلتو»

 هفيعضت )١47/١( صيخلتلا يف ظفاحلا لقنو )۱۷۸/١( يذمرتلاو )19/١( دواد وبأ . فيعض )٤(

 . (5 47) ةاكشملا يف انخيش هفعضو . يقهيبلاو ينطقرادلاو يعفاشلاو يراخبلا نع ًاضيأ

 :لاقي نأ ىلوألا» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق )١05/6( دمحأ .فيعض )٠(
 لوق لثم هيلع دري اليكل كلذو :(۲۷۲/۱) عمجملا يف لاق امك ؛مسي مل لجر هيفو

 ظ .؟!!هيف نم نيع الو :حراشلا
 - تاطوطخملا يف ثيدحلا عقو :تلق )۳۷١/١- ۳۷١( ملسمو )۱۱۹/١( يراخبلا هاور (5)



 مارملا غولب 6 ةراهطلا باتك ١

 ٍدِجَن ْمَل اذ ًاروُهَط اتل اهرب ْثَلِعْجَر» :مِلْسُم دنع َةَفْيَدُح ٍثيِدَح يفر
 ۰ .«ءاَملا

 . روه يل بارلا لوُجَو» :دَمْحَأ دنع هي ْيِلَع ْنَعَر
 ٍةَجاَح يف لكك يِبْنلا يِنََعَب :لاق #4 رِساَي ِنب ٍراّمَع نَعَو 2 4

 َكْيَدَيِب َلوُقَت نأ َكيِفْكَي ناك اَمْنِإ» :َلاَقَف ءهل كلذ ُتْرَكَذَد ال يلا

 ىَلَع لاَمُشلا َحَسَم مف «ةَدِجاَو برص ضل ِهيِدَيِب َبَرَض ْمُث ,هاًدكه
 ."”مِلْسُمِل طفلا هيلع قفتم .ُهَهْجَوَو يْفَك ٌرِهاَظو ءِنيمَيل

 ع 3 ات غ, را ك تو «قراختلل رر قو
 . ويمَكَو ُهَهْجَو امه

 ُْمَمَيَتلا» : ب هللا َلوسَر لاق :لاق ا َرَمَع نبا نَعَو - ٠

 ءُيِنطْمَراَدلا ُهاَوَر ؛ِنْيَقْفْرِملا ىلإ ِنْيَديْلِل ٌةَبْرَضَو ءِوْجَوْلِل ةَبرَص :ِناَئَبْرَض
 فو ُةمِيألا َحَحَصَو

 يغبني ناكو» )44/١(: مالسلا لبس يف يناعنصلا لاق اذل جيرخت ريغ نم غولبلا حورشو
 يفو هلوق هيلع فطعي مث هيلع قفتم (ثيدحلا ركذو) :هلوق دعب لوقي نأ فنصملل

 مهف دق ناك نإو جرخم ىلإ بوسنم ريغ رباج ثيدح يقب هنأل هرخآ ىلإ ةفيذح ثيدح
 .«(ىفو) :هلوق فطعب هيلع قفتم هنأ

 )۱( ملسم )۳۷۱/۱(. ١
 ءاورإلا يف انخيش لاقو )٤۳۸/١( حتفلا يف ظفاحلا هنسحو (۸٥۱و۹۸/۱) دمحأ .نسح (۲)

 متاح يبأ نبا هنيب بارطضا هيفو «فعض هيف دنسب يقهيبلا هجرخأ» :(۳۱۷/۱)

 ةصالخ نكل مالك هيفو ليقع نب دمحم نب هللا دبع ىلإ انخيش راشأ :تلق (/۲)
 وهف هيف يذلا بارطضالا امأو «ثيدحلا نسح وهو برقأ قيثوتلا ىلإ هنأ هيف انخيش يأر
 ةملس نب ديعس ثيدح» :(۳۹۹/۲) للعلا يف امك ةعرز وبأ لاق دقف حداق ريغ بارطضا
 .«حيحصلا يدنع اذهو أطخ يدنع

 .(۲۸۰/۱) ملسمو (95و 95 - )٩۹۲/۱ يراخبلا (۳)

 .(۹۳/۱) يراخبلا ()

 .(477//) ةفيعضلا يف انخيش هفعضو )۱۸١/١( ينطقرادلا . فيعض )6(



 ةراهطلا باتك ١ 4 مارملا غولب

 ديِعَّصلا» :ِهلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هو َةَريرُه يبأ ْنَعَو ١

 ؛ هللا قتيل ءاَملا دَجَو اذ :َنيِنِس َرْشَع َءاَملا ٍدِجَي م ناو ءملسملا ُءوضَو

 E راذلا E CO O | O ءراَربلا ار ا هلو

 مكاحلا "[هححص] و ءُهَحَحَصَو ُهُوُحَن رد ا ْنَع َيِذِمَرَتلْلَو “هلاسرإ

 ِرْمَس يِف نالُجَر َجّرَح :َلاَق هڪ يِردُحلا ٍدْيِعَس يبأ ْنَعَو 2-5

 اَدَجَو مث ءاَيْلَصَف ءابّيَط ًاديِعَص اَمُمَيَتك ام اَمُهَعَم َسْيلَو ٌةاَلَّضلا ٍتَرَضَحَن
 يتأ مل د ررر ةا اأ اا هن زلا ىف اقل

 َنُسلا َتْبَصَأ» :ذِعُي ْمَل يِذَلِل َلاَقَف هل َكِلَذ ارّكَذَف ىه هللا َلوُسَر

 دوا نأ هوو (َنْيَنَرَم ٌرخألا َكَل» :رخآلل َلاَقَو .«َكَئاَلَص َكئأَرْجَأَو

 (*”تئاسُنلاَو

 كوت منك نإو» :َلَجَو ّْرَع ِهِلْوَق يِف © ساَبَع نبا نَعَو 2 ۳
 .ٌحوُرُملاَو هللا ليس يف ةحاّرجلا لجّرلاب ْتَناَك اذِإ :لاق «ِرَفَس ل

 هَعَفَرَو «ًافوُقْؤَم ُيِنْطْفَراَدلا هاَوَر .َمُمْيَت ؛َلَسَتْعا ِنِإ َتومَي نأ فا (ٌبِْئِجُيِف

 هدنئسوا )١4831/١(: ءاورإلا يف انخيش لاقو )١975( رازبلا دئاوز رصتخم .حيحص )010(

 .(۳۲/۱) رمثلا يف اذكو « حض

 0 للعلا يف. (۲)

 نم ةطقاسو (ب)و (ج) ةخسن يف ةتباث «ًاضيأ مكاحلاو» :ةيلكو «(ج) ةخسن نم ةدايز (۳)

 ( . (أ) ةخسن

 )٤( يذمرتلا . .حيحص )1١15/1١( ءاورإلا يف انخيش كافر (۱۷۷/۱) مكاحلاو )1۸١/١(:

 .«حیحص هدانسإ)

 ةاكشملا يف انخيش لاقو )5١/١( يئاسنلاو هل ظفللاو )۹۳/١( دواد وبأ .حيحص (6)

 هفلاخ دقو «ظفحلا فيعض وهو غئاصلا عفان نب هللا دبع هيف فيعض هدائسإ) )١/١11(:

 امك لوصوم حيحص دنسب نكسلا نبا هاور نكل «حابر يبأ نب ءاطع نع هلسرأف هريغ

 .710(4) مقر دواد يبأ حيحص يف هتنيب



 مارملا غولب ٤۷ ةراهطلا باتك ١

 . ''”هكاَحلاَو َةَمْيَرْخ نبأ ُهَحَحَصَو زارا

 ٌتلأَسَف 2ّيَدْنَرز ىّدخإ ْتَرَسَكْلا :َلاَق ي ىلع ْنَعَر 2 ۴

 . دج ِهاَو ٍدَنَسِب ْهَجاَم ُنْبا ُهاَوَر .رِئاَبَجلا ىَلَع حسم نأ يِنَرَمأَت لك هللا َلوسَر

 اَمْنِإ) :َتاَمَف' َلَسَتْغاَف جش يذلا لُجّرلا يف هيض رباج ْنَعَو - 6

 َلِسْعَيَو ءاَهْيَلَع َحَسْمَي ْمُث َةَقْرِح ِهِجْرُج ىَلَع بِصْعِيَو مميت نأ هيفي َناَك

 Ty ىلع فالتخا هيفو 0 "ل هيف نسب واڌ 7 هأَوَر (ولسج َرئاَس

 لَجَرلا َيَلَصُي ال َن أ ٍةْنْسلا َنِم : لاق م سابع نبا ِنَعَو 7

 داتسإب َيبطْقراَدلا هأَوَر . ىّرْخَألا لل نع 3 «ةدحاو لص الإ يتلا

 ج فيعض

 ضَْحلا باي = ۰

 ْتَناَك ٍشْيَبُح يبأ ڪن ةَمِطاَق نأ : اف َةَشَئاَع نَع - ۷

 َناَك اَذِإَف ءَفَرْعُي دوس ٌمَد ضْيَحلا مد ّنِإ» : هللا َلوُسَر لاَقَف ءضاَحَتْسَت

 )١( ةميزخ نبا هاورو (۱۷۷/۱) ًافوقوم ينطقرادلا .افيعض ) )۱۳۸/۱١مكاحلاو (۱٦6/1)

 هلعأو (؟١/5) متاح يبأ نبال للعلا يف امك أطخ هعفر نأ ةعرز وبأ راشأو ًاعوفرم

 .بئاسلا نب ءاطع طالتخاب ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف انخيش

 هحراش لاقو» ١75(: ۔ ۱۳۳) ةنملا مات ىف انخبتا ملاو )5١90/١( هجام نبا .عوضوم (۲)

 ةياور نم هنأ كلذو :اولاق ءامهريغو دمحأو نيعم نب ىيحي هركنأ ثيدحلاو : يناعنصلا

 «هنم ىهوأ نيقيرط نم يقهيبلاو ينطقرادلا هاورو «باذك وهو يطساولا دلاخ نب ورمع

 .«ثيدحلا اذه فعض ىلع ظافحلا قفتا :يوونلا لاق

 يقهيبلا هفعض ثيدحلا اذه» )۱۳١(: ةنملا مامت يف انخيش لاق (۹۳/۱) دواد وبأ (9)

 ‹نسحلا ةجرد ىلإ يقتري سابع نبا ثيدح نم دهاش هل نکل ءامهريغو ينالقسعلاو

 ا قبرا اذهب هرقل ا يق الا . بصعيو» :هلوق هيف سيل نكل

 . لبسلا ىف اذكو «هتاور» :(ج)و (أ) ةخسن يف 62

(e)لاقو عضولاب )11۲/۱) ةفيعضلا يف انخيش هيلع مكحو )۱۸١/١( ينطقرادلا . . عوضوم  

 .ًافوقوم الو ًاعوفرم سابع نبا نع حصي ال



 ةراهطلا باتك ١ 1 مارملا غولب

 َدُواَد وُيَأ ُهاَوَر (ىّلَصَو يِبْضَوَتْف ٌرْخآلا ناك اًذإَف ءٍةاَلَّصلا ِنَع يكِسْمُأَ ؛ كلذ

 متاح وُبَأ هَركنتساو « مكاحلاو َناّبِح ُنبا ُهَحَحَصَو «ُيئاَسْنلاَو

 ىف )لجل : 5 يبأ دلع سْيَمع نب َءاَمْسَأ ثب ٍدحح يفو
 ني

 ًادحاَو اس وضخلاز رهظلل لِسَتْغَتْلَف ؛ِءاَملا َقْوَف َةَرْفُص ثأر اذ «نكزم
 يِ ًأضَوَََو ءالْسُع ٍرْجَفْلِل لِسَتْغَتَو ءادجاو الشع ِءاَشِعلاَو ٍبرْغَمْلِل 'اِسَتَْتَر

 .(ُكِلُذ َنْيَب ام

 ءناطْيَشلا نم ةضكَر يه اَمْنِإ» : َلاَقَك ءهيِتْفَتْسَأ دع ّيِبْنَلا ُتئَنَأَك ًةَديِدَش

 ةَعَبْرَأ يَلَصَ ِتأَقْنَتْسا اذ : يِلِسَتْغا مٿ ,"”[مايأ] َةَعْبَس ا ماَيَأ هنس ِيِضْيَحَتَف
 2 صر

 كِلْذَكَو كلي كلذ نق ‹«يلَصَو يِموصَو .َنيِرْشِعَو ةثالث أ َنيِرْشِعَو

 يلَجَعَتَو فلا يرْخّؤُت ْنَأ ىلع ِتیوف ْنِإَف ءُكاَسْنلا ضيجت امك «يلَّعفاف

 ْمُث ًاعيِمَج ٌَرْضَعلاَو َرْهظلا َنْلَصُن نو «َنيِرُهطَت َنيِح يِلِسَتْعَت مث ءّرْضَعلا

 نْيئاَلَصلا َنْيَب َنيِعَمْجَتَو َنيِلِسَتْعَت ْمُث ءءاَشعلا "”[َنيِلْجَعُتَو] َبرْغَملا َنيِرْحَوُت

 )۱۷٤/۱(. مكاحلاو )۱۸۰/٤( نابح نباو (۱۲۳/۱) يئاسنلاو )75/١( دواد وبأ .نسح (۱)

 نبا ثيدحلا ححص دقف كلذ عمولا : :هنسح نأ دعب (۲۲۲/۱) ءاورإلا يف انخيش لاقو

 دواد يبأ حيحص يف هتنيب امك حدقي ال امب مهريغ هلعأو يوونلاو مزح نباو ًاضيأ نابح

 .«ىلاعت هللا ءاش نإ ةوق امهب دادزي نيدهاش كانه هل تركذو (6غ,)

 )59/١(. للعلا يف امك )۲(

 و :(17۸/۱) ةاكشملا يف انخيش لاقو (۷۹/۱) دواد وبأ . .حيحص (۴)

 .«ًاضيأ مزح نبا هححصو يبهذلاو مكاحلا لاق كلذكو ملسم طرش
 كلذل راشأ دقو اهنودب ننسلا يف يذلاو لبسلا يف اذكو ؛سلجتلو» :(ج) ةخسن يف (5)

 .يناعنصلا 0
 .«ةريبك» :(ب)و (أ) ةخسن يف (5)

 . مالسلا لبسو دواد يبأو دمحأ دنع ةدوجوم يهو (ب) ةخسن نم ةدايز 0(

 ةيطخلا خسنلا يف ةدوجوم ريغ يهف الإو ثيدحلا اهل فلؤملا ازع يتلا لوصألا نم ةدايز (۷)
 .«تفرع امك كلذ فذح فنصملا نم نسحي ناك امو» :يناعنصلا لاقو ةت ةثالثلا



 مارملا غولب ١ ةراهطلا باتك ١

 هاَوَر يل نيل كح وهو : لاق : َنيْلَصَتَو حْبصلا م عم َنيِلِسَتْعَتَو «يلَعفا

 "يراخبلا هتسح و ٌّيِذِمْرَتلا ۾ هححصو ' ٌيِئاسَنْلا الإ ا

 ىلإ ثكش 1 شخُج تب َةَبيِبَح - أ نأ انو َةَسَباَع ْنَعَو 9 ۹

 ت َكَضْيَح ِكسبخت ْتَناَك اَم َرْذَق يثكمما» :لاَقَف ءّمْدلا الع هللا ٍلوسَر

 0 هاور . َةالَص م لَنْ ْتَناَكَف ««يلسَتغا

 هِرْيغَو داد يبأل يهو ؛ الص لکل يِنضَوتَو' : يراځلل ةَياَوِر يفَو
(o) 

 . رْخآ هجو نم

 َدْعَب َةَرْفٌّصلاَو َةَرذَكلا دُعَن ال اك :ثّلاق ا َةَيِطَع ما ْنَعَو _
 . "هَل ظفللاَو َدْواَد وُبَأَو ُيِراَخْبلا ُهاَوَر .ًائْيَش رهطلا ش EET وک ا ا ۹

 مل ُهأْرَملا ٍتَضاَح اإ اوُناَك َدوُهَيلا نأ هيض سنا ْنَعَو ١

 . لَم ُهاَوَر «حاكتلا الإ ءْيَش لك اوُعتْضِإ» :ِهنلكت يلا َلاَمَك ءاَموُلِكاَوُي

 ُرِزَنأَ يرمي هلك هللا َلوُسَر ناك :ْتَلاَق اقف َةَشْئاَع ْنَعَو 2 ۲

 . “هيلع قمتم . ضْئاَح اأو يِنْرِشاَني

 ُهَنَأَرْما يِتْأَي يذلا يِف يک ئبنلا ْنَع ان ساَبَع نبا نَعَو - ۴

 هجام نباو (۲۲۸/۱) يذمرتلاو )77/١( دواد وبأو (9"1و )۳۸۲/٢ دمحأ .نسح (۱)
 )7١17/١(: ءاورإلا يف انخيش لاقو ظفاحلا هقاس ام عم فالتخا مهقايس يفو )۱/۲٠١(

 . ؛نسح دانسإ اذهو»

 .«لك دنع» :ملسم يف (؟)

 )۳( ملسم )١/514(.

 . ةشئاع ثيدح نم )1۷/١( يراخبلا (5)
 )481/١(. دواد وبأ ()

 .(۸۳/۱) دواد وبأو (۸۹/۱) يراخبلا ()
 )۷( ملسم )۲٤۹/۱(.

 )۲٤۲/۱(. ملسمو (۸۲/۱) يراخبلا (۸)



 ةراهطلا باتك 5٠ ١ __مارملا غولب

 ر ےب رس ےس

 TT (رائيد ٍفْضِن 9 رائيِدب قّدَصَتَي» :َلاَق «ضْئاخ يهو

 ا و اَمُهُريغ حجرو «ناطقلا نباو مكاحلا

 َسِيْلأ» :لك هللا وسر َلاَق :َلاَق هذ [يرذُلا] ٍديِعَس يا ْنَعَو ٤

 .'*”[ليوط] ِثيِدَح يف "اهْيَلَع قمم (ْمُصَن ْمَلَو ْلَصُن ْمَلةأْرَملا ٍتَضاَح اإ

 َلاَمَف تضج فرس انج اّمَل :ْتَلاَق اقف ةشئاع ْنَعَو 2 6

 20 ىو (ه) هے تو

(VJs 
 همعضو 57 0 هأَوَر اإلا ٠ قوق أما :لاَمَف ؟ضئاخ يهو

 يذمرتلاو (۱۸۸و١/١۳١٠) يئاسنلاو )1۹/١( دواد وبأو (۲۲۹/۱) دمحأ .حيحص (۱)

 حيحص دنس اذهو» :(۲۱۸/۱) ءاورإلا ىف انخيش لاقو (۲۱۰/۱) هجام نباو )۱/۲٤٤(

 نباو ديعلا قيقد نباو ناطقلا نباو يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو يراخبلا طرش ىلع
 .هدمحأ مامإلا هنسحتساو رجح نباو ميقلا نباو ينامكرتلا

 :ًاضيأ لبسلا يف يهو (ب)و (ج) ةخسن نم ةدايز (۲)

 هاور ًاملسم نأ ١)١1571/١( صيخلتلاو )١97/5( حتفلا يف ظفاحلا راشأو )۸۳/١( يراخبلا (۳)

 فارظلا تكنلا يف لاق هنأ ظفاحلا نع يريهزلا خألا لقنو )۸۷/١( رمع نبا ثيدح نم

 رخآ دنسب رمع نبا ثيدح دروأ امنإو ءالصأ هظفل قسي مل ًاملسم نأ عقاولاو» :(50/0)

 .٠ .روكذملا ديعس يبأ ثيدحب هفدرأو ةصاخ نهنيدو نهلقع ناصقنو ءاسنلا ةصق يف هيلإ

 . لبسلا يف يهو (ب) ةخسن نم ةدايز ()

 .(۸۷ )٤/۲ ملسمو )85/١( يراخبلا (ه)

 :لبسلا يف يهو (ب) ةخسن نم ةدايز (0)

 ثالث هلو :تلق» )۱۷۳/١(: ةاكشملا يف انخيش لاقو )٠٥/١( دواد وبأ .هريغل حيحص (۷)

 نم ظفاحلا هقاس يذلا ردقلا نكل :تلق «(58) مقر ننسلا فيعض يف اهتنيب للع

 :انخيش لاق كلام دنع السرم ملسأ نب ديز ثيدح نم ًادهاش اهل نإف تباث ثيدحلا .

 دواد يبأ دنع يراصنألا دعس نب هللا دبع ثيدح نمو دانسإلا حيحص هلاسرإ ىلع وهو ظ

 ةاكشملا يف لاقو «حيحص» :(؟١؟) دواد يبأ حيحص يف انخيش هنع لاقو هريغو

 )5١5(1. مقر هحيحص يف هتققح امك حيحص هدانسإب دواد وبأ هاور» )۱/۱۷٤(:



 ١ مارملا غولب ۰ ه١ ةراهطلا باتك .

 ِدُهَع يف ْدْعُفَت ا تناك" ك6 َةَمَلَس ّمَأ ْنَعَو - 7

 اسلا الإ ل وز: ااو قيعتنا اهيات دغي هلك الرز

 . سائلا ٍةاَلَص ِءاضَقب يي يبٽلا اَهْرُمْأَي ْمَلَو :ُهَل ٍظْفَل يِفَو َدْواَد يبأل طفلا و“
 (9)و م ا س رس ےس

 .ننسلا يفو لبسلا يف يهو (ج) ةخسن نم ةدايز )١(

 (۲۱۳/۱) هجام نباو )5608/١( يذمرتلاو )87/١( دواد وبأو )٠١/١( دمحأ .نسح (۲)

 يف انخيش لاقو سنأ ثيدح نم ًادهاش هل ركذو (۲۲۲/۱) ءاورإلا يف انخيش هنسحو

 نسحلا ةبترم نع اهب لزني ال ةريثك دهاوش هل ثيدحلا نكل) )57/١(: باطتسملا رمثلا

 رباج ثيدح نم ًادهاشو صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح نم ًادهاش هل ركذ مث ؟هريغل

 . حيحص دانسإب سابع نبا ىلع 8 ًادهاشو



 ةالصلا باتك- ١ 5 ۰ مارملا غولب

 تيِقاَوَملا ُباَب

 ٌتِفَو» :لا و هلا يبن نأ 8# ورع نب هللا ِدْبَع ْنَع - ۱۲۸

 ءُرْضَعلا “رضي ْمَل اَم ءهِلوطَك ٍلجرلا ل ناو ٠ صو ِتَلاَر اَذِإ رهظلا

 بْفي مل ام ٍبرغَملا ٍةاَلَص ُتْقَوَو ءٌسْمْشلا ٌرْمْضَ ك ٌتْقَوَو
 حبصلا ٍةالَص ّتِقَوَو ِطَسْوَألا ٍليْللا ِفْضِن ىلإ ِءاَشِعلا ٍةالَص ُتْفَوَو ءُقْمّشلا

 يف ةر ِثيِدَح ْنِم هلو” ملم اور «ُسْمَشلا عْلطَت ْمَل اَم ٍرْجَملا عولط نِ
 ُسْمَّسلاَو» :ىَسوُم يبأ ثيِدَح ْنِمَو ةن ُءاَضْيَب "”سْمّشلاَو» :ٍرْضَعلا

 ناك 2
 2 ( ةَعِفَت رم

 يَلَصُي يك هللا َلوُسَر ناک :َلاَق هڪ َيِمَّلْسَألا ةّرْرَب يِبأ ْنَعَو - ٩
 َناَكَو ءَةّيَح ُسْمَّشلاَو ةئّيِدملا ىَصْنَأ يف ِهِلْحَر ىلإ اندعأ جي مث ٠ ءّرْضَعْلا

 َناَكَو ءاَهَدْعَب َتيِدَحلاَو اَهَلْبَق مولا ه ُهَرْكَي َناَكَو ءِءاَضِعلا َنِم رخو 0 ا

 ةئاملا ىلإ َنيََسلاب ادي ةَسيِلَج ٌّلْجَرلا ٌفرْعَي َنيِح ٍةاَدَعِلا ٍةاَلَص ْنِم هاب

 . ملسم يف تسيلو «تقو» :(ج) ةخسن يف )0غ(

 )٤۲۷/۱(. ملسم (۲)

 .«ةيقن ءاضيب ةعفترم سمشلاو» :ملسم يف (۳)

 )5758/١(. ملسم )٤(

 )559/١(. ملسم (©)



 مارملا غولب 0 ةالصلا باتك-"

 ُمُهَآَر اَذِإ :ًاناَيخأَو ًانايخأ ُءاَشِعْلاَو :رباج ِثيِدَح ْنِم اَمُهَدْنِعَو ."'اهْيَلَع قمتم
 اًهِيْلَصُي للك ئبتلا ناك ُحْبُّصلاَو ءَرْخأ اوؤطبأ ْمُهَآَر اَذِإَو ءَلَجَع اوُعَمَتجا
۴ (۲( 

 ءُرجَقلا ٌّقَّشْنا َنيِح َرْجَملا َماَقْأَف :"”ىَسْوُم يب ٍثيِدَح نِ ماشو

 E ْمهضْعَب فرعي ا ال ساّنلاَو

 ْعَم َبِرْعَملا يَّلَصُن اَنُك :لاق 5# جيدخ نب عِفاَر ْنَعَو 2 31

 اي ىم .ِهِلبن َمِقاَوَم ٌرِصْيي ُهََِو اَنُدَحَأ ٌفرَصْنيُف ديم يبنلا

 ٍةَلْيَل تاد ةي هللا لوسر َمَمعَأ :ْثَلاَق ت ةَششاَع ْنَعَو - ١

 الو اهو هنِإ» : لاق ءىَلَصَف َجَرَح ت ءِلْيَللا َةماَع بهذ ج «ِءاشعلاب

 e هاَوَر (يتمأ ىَلَع یش أ نأ

 ٌدَتْشا اَذِإ» :ِلَي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَ 4 َةَرْيَرُه ىبأ ْنَعَو 3"

 .9هيَلَع قمتم بنهج حيف ْنِم ٌرَحلا دش ّنِإَف ؛ٍةاَلَضلاب اوُدرْبأَف ٌرَحلا

 : ب هللا َلوُسَر لاق :لاَق نفذ جيدخخ نب عِفاَر ْنَعَو _ ۳

 ُيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ُةَسْمَحلا ُهاَوَر «مُكِروُجأل ُمُظَْأ ُهْنِإَف ؛حْبَصلاب اوُحِبْصَأ»

 . "َناَبح ُّنْباَو

 )١( يراخبلا )١/١55( ملسمو هل ظفللاو )١//541(.

 يراخبلا (؟) )١/۱٤۸( ملسمو )١/455 - ٤٤١(.

 )۳( ملسم )١/159(.

 ):( يراخبلا )١/۱٤۷( ملسمو )١/441(.
 )©( ملسم )۱/٤٤٩(.

 )5( يراخبلا )١/١57( ملسمو )470/1١(.

 يذمرتلاو (۲۷۲/۱) يئاسنلاو امهل ظفللاو )٠٠١/١( دواد وبأو )١10/4( دمحأ .حيحص (0)

 رقأو» :لاقو (۲۸۱/۱) ءاورإلا يف انخيش هححصو (۲۲۱/۱) هجام نباو (۲۹۱/۱)

 . هحيحصت ظافحلا نم ةعامج نع لقنو «هححص نم حيحصت )٤٥/۲( حتفلا يف ظفاحلا



 ةالصلا باتك ۲ 5 مارملا غولب

 َنِم كَرذأ ْنَم» :َلاَق لكي هللا لوسر نأ هڪ َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو - 64
 َنِم َةَعْكَر كَذَا ْنَمَو ؛حْبَصل | كَرذأ ذَمَف ٌسْمَشلا َعْلطَت نأ َلِبَق َةَعْكَر حْبَصلا
 . يلع ُىَقَتُم ؛ًرْضَعلا َكَرْدَأ ْدَقَق ُسْمَشلا َبدْعَت نأ َلْبَق ٍرْضَعلا

 :َلْذَب (ًةَدْجَس» :َلاَقَو وخت "” ¥8 ] ةشئاَع ْنَع ٠ ملشسُملو
 .'*”ةَعكَرلا يه اَمْنِإ ٌةَدَجّسلاَو ل هَ «َةَعكَر»

 اي هللا لوسَر ُتْعِمَس :َلاَق ه5 يَرْذُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو 3

 ىَتَح رضَعلا دب ةاَلَص الو .ٌسْمَشلا َعلطَت ىَتَح ٍحبَصلا دعب الص الد 3

 .ارْجَملا ٍةالَص َدْعَب َةاَلَص ال» :مِلْسُم ْظْفَلَو ع قمم قلا تي

 َناَك ٍتاَعاَس تالت : "[هلظ] ردا نب َةَبْفُع ْنَع ُهَلَو 2 5
 2 ه

 ُعلْطَت َنيِح :اَناَتْوَم هيف َرْبْقَن "نو هيف يص نأ اَناَهْنَي كي هللا ُلوُسَر
(A) 

 «دكسلا َلوُرَت ىَتَح ةَرْيهْظلا مِئاق م ُموُمَي َنيِحَو َعِفَتْرَت ىح َةَغِزاَ سمشلا

 ظ . “بورا سمشلا فّيضَتت َنيِحَو

 " 1[ ياض] َةَرْيِرُه يبا ِثيِدَح ْنِم ٌىِعِفاَشلا َدْنِع يناثلا ُمُكُحلاَو

 )١( ملسمو (161/1) يراخبلا )١/474(.

 )6( ملسم )۱/٤۲٤(.
 .(ج) ةخسن نم ةدايز )۳(

 هللا ىلص همالك نم تسيل ثيدحلا يف ةجردم يهو )Y۳/1(: ءاورإلا يف انخيش لاق )04

 :ماكحألا يف يربطلا بحملا لاق» )۱۷٤/١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق ملسو هيلع
 نأ دعب يل نينو ىي ىف يفلآ ئالا وهو :تلق «ةريخألا ةظفللا هذه جاردإ لمتحي
 . «ملعأ هللاو ملسم ريغ دنع اهدجأ ملف ثيدحلا رداصم تعبتت

 )٥( يراخبلا )١/١167( ملسمو )0717/1١(.

 .(ب) ةخسن نم ةدايز )0

 .«نأ وأ» :ملسم يف (۷)

 ليمت» :ملسم يف (۸)
 .(039 ۔ 01۸/۱) ملسم )0

 .(ب) ةخسن نم ةدايز )١(



 مارملا غولب هه ةالصلا باتك ' 

 . وحن َةَداَتَق يبا ْنَع َدْواَد يبأل اَذَكَو “هةَُمُجلا َموَي اَلإ» :َداَرَو ٍفيِعَض

 يِنَب اَي» :ِهك هللا َلوُسَر لاق :لاق و مِمطُم نب ٍرْيَبُج ْنَعو - ۷

 لْيَل ْنِم َءاَش ٍةَعاَس هيأ ىَلَصَو ءِتبَبلا اَذَهِب َفاَط ًادَحأ اوُعَتْمَت ال فاَتَم ِدْبَع

 نا ْنِباَو ىذمرتلا ه هخحص و ةخلا هأَوَر «راهت ا

 اَوَر «ٌةَرْمَحلا ُقْمَّسلا» :لاق ةي ّئبنلا نع 9 و نبا نعو - ۱۴۸

 ا 27(0 قو َو ِهُرْيْغَو َةَمْيَرَح نبا ححصو ُيِنْطْفَراَدلا

 ٌرِجَملا» :ِهيلكَك هللا لوسَر لاق :لاق 4 ساَبَع نبا نَعَو 7 ۹
 35 - ٌةالَّصلا هيف ُمُرْخَت ٌرْجَْفَو ٌةاَلَّصلا هيف لجو َماَعْطلا مرحي ٌرجُف ؛ِناَرجَف ءءء و م

 ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ» :هظفلو )١1١4/١( هدنسم يف يعفاشلا .ًادج فيعض )١(
 ةاكشملا يف انخيش لاق «ةعمجلا موي الإ سمشلا لوزت ىتح راهنلا فصن ةالصلا نع
 يبأ نبا وهو دمحم نب ميهاربإ نع هتياور نم هنأل ؛ًادج فيعض هدانسإوا» :(۳۳۰/۱)

 ىنعم نكل «ناكورتم امهو ةورف يبأ نبا وهو هللا دبع نب قاحسإ ينثدح يملسألا ىيحي
 فيظنتلا باب ةعمجلا يف اهضعب يتأيس ةحيحص ثيداحأ هيلع لدت حيحص ثيدحلا

 . داعملا داز عجارو ريكبتلاو

 )۳١/١(: ١ ةاكشملا يف انخيش لاق 5 هلعأو )۲۸٤/۱( دواد وبأ .فيعض (۲)
UGE؟ميلس يبأ ا . 

 » :(أ) ةخسن يف )۳(

 )٤( دواد وبأو دمحأ .حيحص )۲/۱۸١( يئاسنلاو )۱/۲۸٤( يذمرتلاو )7/52١(

 هحيحص يف نابح نباو (۳۹۸/۱) هجام نباو )5/ ):5١ءاورإلا يف انخيش لاق

 ) 0 :)۳۹/۲امك وهو :تلق .يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا

 .«هريغو يئاسنلا ةياور يف عامسلاب ريبزلا وبأ وب رم دقو ءالاق

 لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق (۲۹۹/۱) ينطقرادلا .ًافوقوم حيحص ًاعوفرم فيعض )0(

 هاور امنإو ًاقالطإ رمع نبا نع ثيدحلا جرخي مل ةميزخ نبا نإف رظن اذه يف» :مالسلا

 . قفشلا ةرمح بهذت نأ ىلإ : ظفلب )٠۹( مدقتملا هثيدح ءانثأ يف ورمع نب هللا دبع نع

 هسفن ظفاحلا هركذ .ةظفللا هذه تحص نإ :هلوقب هفيعضت ىلإ راشأ لب هححصي مل وه مث

 يف نقلملا نبا لاقو «(قفشلا رون) : ظفل يفو «قفشلا روث» : ظفلب حص امنإو صيخلتلا يف

 اذه :كلام ثيدح بئارغ يف لاقو ينطقرادلا هاور» :(ةصالخ )۸۷/١/ رينملا ردبلا

 .رمع نبا ىلع هفقو حيحصلا يقهيبلاو مكاحلا لاقو «تاقث هتاور نم لکو بیرغ ثيدح



 ةالصلا باتك ۲ ه٦ مارملا غولب

 .''ةاَحَحَصَو ْمِكاَحلاَو َةَمِيَرْخ نبا ُهاَوَر «ٌماَعطلا ِهيِف ُلِحَيَو  حْبَصلا ُةاَلَص

 هْنِإ) : "”ةاعطلا مرحي يذلا يف دارو 0 هوحن رباج ثيدح نم مكاخللو

 . «ناَحْرْسلا ِبْنْذَك نإ :رخآلا يِفو «قُمألا يف اليِطَتْسُم ُبَهْذَي

 ْلَضفَأ» :لكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق 5# ٍدوُعْسَم نبا نَعَو - ١
 هلأ e ٤ مكاخلاو يِذِمرَتلا هور «اًهتقو 5 يف ٌةالصلا ٍلاّمغَألا

 ْ ادا لا يف

 ِتْفَولا ُلَوَأ» :َلاَق ل ئبنلا نأ و َةَروُذْحَم يبأ ْنَعَو - ١

 ٍدَنَسِب ُيَنطْقَراَدلا ُهَجَرْخَأ «هللا ُرْفَع ُهْرِجآَو «هللا ُةَمْحَر ُهَطَسْوَأَو هللا ُناَوْضِر

 َوُهَو ٍطَسْوَألا َنْوُد ءوت َرَمُع نبا ِثيِدَح ْنِم يِذيِرِتللَو "دج بفيض
 دف 1 ٠ و 5

 ةحيحصلا يف انخيش لاق (150و١/911١1) مكاحلاو )184/١( ةميزخ نبا .هريغل حيحص )١(

 :لاقو ءًافوقوم يروثلا نايفس نع هاور يريبزلا ريغ نأب يقهيبلا هلعأو» )٠۸/۲(:
 - ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم همساو - يريبزلا دمحأ ابأ نأل :تلق .حصأ فوقوملاو

 دهاوش ثيدحلل نكل يروثلا نع هتياور يف أطخلا ىلإ هوبسن دقف ؛ًاتبث ةقث هنوك عم
 مكاحلا هححصو يقهيبلاو )۱۹١/١( مكاحلا دنع رباج نع اهنم هتحص ىلع لدت ةريثك

 .5(١٠6؟) مقرب يتأيسو شئاع نب نمحرلا دبع نع اهنمو يبهذلا هقفاوو

 .(8/0) ةحيحصلا يف انخيش هححصو ()۱۹۱/۱) مكاحلا . حيحص )۲(

 ةخىسن يفو «ماعطلا هيف مرحي يذلا» :(ج) : ةخحسن يف امأو لبسلاو (أ) ةخسن يف اذک (۳)

 .«هيف ماعطلا مرحي» :(ب)

 نبا ثيدح نم )۱۸۸/١( مكاحلاو «ةورف مأ ثيدح نم (۳۱۹/۱) يذمرتلا .حيحص )٤(

 ىلع يبهذلا هقفاوو :تلق» :مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق .هل ظفللاو دوعسم

 . «الاق امك وهو هحيحصت

 نطوم يفو ؛اهتاقيمل» :هدنع عقو نكل ٠١ /4) دوعسم نبا ثيدح يذمرتلا ىور :هيبنت |

 )۸١/١(: ريبحلا صيخلتلا رظناو «اهتيقاوم ىلع» :(390/1)

 )89/١(. ملسمو )١50/١( يراخبلا (ه)

 نب ميهاربإ هدانسإ يفو» )١18١/١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو )۲٤۹/١( ينطقرادلا . عوضوم (5)
 .(7١؟١/1١) بيغرتلا فيعض يف امك عضولاب انخيش هيلع مكحو «مهتم وهو يلجعلا ايركز

 .قباسلا ردصملا يف امك عضولاب ًاضيأ انخيش هيلع مكحو )7754/١( يذمرتلا .عوضوم (۷)



 مارملا غولب هاب ةالصلا باتك - "

 َدْعَب ةاَلَص ال» :لاق هل هللا لوُسَر نأ 2 َرَمُع نبا ِنَعَر - 15

 ”ئاَسْنلا الإ ُةَسْمَحلا ُهَجَرْخَأ نْيَن تَدَْجَس الإ رجلا

 يَنَعكَر الإ رْجَْملا ول َدْعَب َةاَلَص ال» :“'/ٍقاْرّرلا ٍدْبَع ِةَياَوِر يِفَو
 ""صاععلا نب وِرْمَع نبا نَع َيِنطْفَراَدِِل هَلْعِمَو ؟ِرْجْملا

 2 ّرْضَعلا ةي هللا ُلوُسَر ىَلَص :ثلاَك اهي َةَمْلَس 3 ا
 رهظلا ا :َلاَقَف هّنلأَسَف ِنْيَتَعْكَر ىَلَصَ «يِتْبَب لحد 2 - عرض هما عا a ووقع رع ندع م د ا

 ص

 . ٌرَمخَأ ُهَجَرْخَأ 2ال» :لاق ؟اَنَناَق اذإ اًمِهيِضْفنق :ٌتْلُق (ّنآلا اهني

 e , 277[ اإ ] هت َةَضِئاَع ْنَع واد يبألو

 )١( دمحأ .هريغل حيحص )۲/ )۱۰٤تلق هل ظفللاو (۲۸۰/۲) يذمرتلاو (10/1) دواد وبأو :

 يف انخيش هجرخ ثيدحلاو ثيدحلا نم دهاشلا عضوم هدنع سيلف مهو هجام نبال هوزع

 .«قرطلا هذه عومجم ىلإ رظنلاب حيحص ثيدح» :لاقو (35175/؟) ءاورإلا

 (o/Y): ءاورإلا يف انخيش لاق رمع نبا ثيدح نم (07/) فنصملا .هريغل حيحص )0

 .«ًادج هاو دانسإ اذهو»

 هدنس يفو» )۱۹١/١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )1١194/١( ينطقرادلا .هريغل حيحص (۳)

 .(777/5) ءاورإلا يف انخيش هررق امك هريغل حيحص ثيدحلا نكل «يقيرفإلا

 ءةحصلا هرهاظ دنس اذهو» :(757/1) ةفيعضلا يف انخيش لاق )۴٠١/١( دمحأ .ركنم )٤(
 يف وه سيل هنأل ركنم ثيدح» :(۷1/۲) ىلحملا يف مزح نبا لاف .لولعم هنكلو

 نأ نأ كلذ ةاهرن ةملش مأ نم ناوكذ هعمسي ملو عطقنم هنإف ًاضيأو ةملس نب دامح بتك
 نع ناوكذ نع سيق نب قرزألا نع ةملس نب دامح نع ربخلا اذه ىور يسلايطلا ديلولا

 رصعلا دعب نيتعكر اهتيب يف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةملس مأ نع ةشئاع
 امهتيلصف ينلغشف لام ينءاجو رهظلا دعب امهيلصأ تنك :لاق ؟ناتعكرلا ناتاه ام :تلقف
 هذه نأ حصف ال :لاق ؟نحن امهيضقنفأ اهيف سيلو ةلصتملا ةياورلا ىه يه هذهف نآلا

 .«تطقسف اهذخأ نمع يردن الو ةملس مأ نم ناوكذ اهعمسي مل ةدايزلا

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )6(

 ىهنيو لصاويو ءاهنع ىهنيو رصعلا دعب يلصي ناك» :هظفلو )۲٥/۲( دواد وبأ .ركنم (1)
 مهلك تاقث هلاجر فيعض دنس اذهو» )۴١١/۲(: ةفيعضلا يف انخيش لاق «لاصولا نع
 هجرخأ ام وهو اذه هثيدح ضراعي ام حص دقو .هنعنع دقو سلدم قاحسإ نبا نكل

 = ةالصلا نع ةشئاع تلأس :لاق هيبأ نع حيرش نب مادقملا نع )١١5/6( دمحأ



 ةالصلا باتك ۲ 7 مارملا غولب

 ناذألا باي - ۴

 ااو يب َفاَط :َلاَق هڪ ِهْبَر ِدْبَع نب يز نب هللا ٍدْبَع ْنَع - ٤
 رکا عیبزتب َناَذَألا َرَكَذَق  ْدَبْكَأ ُهَّللا ُدَبْكأ ُهَللا ُلوُقَت :َلاَمَف ءلْجَر 4
 00 "كل ه2 ae 0( چ رف
 ُتْحَبْصَ امل : لاَ 5 ٌةالَِصلا تماق لف الإ 2 ىداَرف ةماقإلاو 4 ٠ يجز ٍروعب

 وُبَأو دَمْحَأ ُهَجَرْحَأ ثيدحلا .؛ٌقَح اَيْؤُوَل اهنِإ :لاقف ىب هللا َلوُسَر تيت

 لون 1 0 4 ا ارو هةر نا يمر 2

 دَلَّصلا : لاق ل رجلا اا لا اإ ٍةكشلا نم
)4( 

 . مولا َنِم

 هيف َرَكْذَق نادال ٣ ا ّيبْنلا نأ ل ل يبأ ْنَعَو ت 6 ١

 نميلا لهأ كموق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن امنإ لص :تلاقف ؟رصعلا دعب =

 ةضراعملا هجوو ملسم طرش ىلع حيحص هدنسو :تلق سمشلا تعلط اذإ ةالصلا نع

 اهنع قاحسإ نبا هاور يذلا يهنلاب ملع اهدنع ناك ولف «لص» :اهلوق وهو هنم حضاو

 رصعلا ةالص دعب يلصت تناك اهنأ اهنع تبث دقل لب «ىلاعت هللا ءاش نإ هفالخب تتفأ امل

 قاحسإ نبا ثيدح أطخ ىلع لدي هلك اذهف «ملسمو يراخبلا هجرخأ .نيتعكر

 . (هتراكنو

 .؟عيجرت ريغ نم" : :(ب) ةخسن يف 69

 ةفص نود ًارصتخم (11/1) يذمرتلاو (15/1) دواد وبأو (17/5) دمحأ .حيحص (۲)

 ءاورإلا يف انخيش لاق .ًارصتخم ًاضيأ هدنع وهو )۱۹۷/١( ةميزخ نباو ناذألا

 .«مهريغو يوونلاو يبهذلاو يراخبلاك ةمئألا نم ةعامج هححص دقو» )20/1١©(

 هدنس يفو» )7١0(: يلازغلل ةريسلا هقف يف انخيش لاق (57/5) دمحأ .هريغل حيحص (۳)
 رمثلا يف اهضعب تدروأ ة ةريثك دهاوش هل نإف حيحص ثيدحلا ىنعم نكل عاطقنا

 قاحسإ نباو ءاضيأ ديج دنس اذهو» )١١٠١/١(: باطتسملا رمثلا يف لاقو «باطتسملا

 :( مكاحلا لاق عمج هيلع هعبات دقف يرهزلا نم هعامسب حرصي مل ناك نإو

 دشار نب رمعمو ديزي نب سنوي هاور روهشم بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ثيدحو»
 .«مهريغو قاحسإ نب دمحمو ةزمح يبأ نب بيعشو

 نع لقنو )۱١۲/۱( باطتسملا رمثلا يف انخيش هححصو )۲٠۲/۱( ةميزخ نبا . . حيحص 40

 .ًاضيأ هحيحصت يقهيبلا



 مارملا غولب 0۹ ةالصلا باتك - ؟

 م 2 Vaso sl) ما م
 ار َرَم ِهِلَوَأ يف َريِبُكَتلا ركذ نکلو ملم ُهَجّرحأ . عيجزتلا

 وةلا

 َرَيويَو نالا عفش نأ لاب ا ٠ لاق ها سن نعو 5 5 ١

 .“ًةماقإلا الإ ءَةَماَقِإلا

 ا

 ۷لول لع “تلا مآ : ”ئاَسنلِلَو «"ءاتغيشالا لسم ْرْكْذَي ملر
 د دي يبنلا رما : يب رو ۽ ءس ملسم زكذي ملو

 انه ُهاَق ُمَبتَنَأَو ُنْدَوُي الالب ُتْيَأَر :َلاَق فض ةَفْيَحُج يبأ ْنَعَو - ۷

 0. صو و َيِذِمرَتلاَو احا هاَوَر ا يف هاَعَبصأَو ءاههَو

 )١( دمحأ دنع اذكو (۲۸۷/۱) ملسم )٤۹۰/۳(.

 عيبرت اذه يف حيحصلا :ناطقلا نبا لاقو» ١97(: -.1947/1) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (۲)
 ينعي - ثيدحلا سفن يف كلذب ديق دقو «ةملك ةرشع عست ناذألا نوك حصي هبو ريبكتلا

 يغبني يتلا يهو ريبكتلا عيبرتب ملسم تاياور ضعب يف عقي دقو :لاق - ليلق دعب يتآلا

 امك ةحوجرم ةياور اهنكلو» )١717/1١(: رمثلا يف انخيش لاقو حيحصلا يف دعت نا
 .دهاوشلا كلت انخيش ركذ مث : «ةنسلا يف الصأ اهل نأ ىلع لدت دهاوش اهل نأ الإ ؛قبس :

 2 )۳٣۸/۱( يذمرتلاو (5/0) ا يقاستللاو (189/1) دواد وبأو (501/5) دمحأ . .حيحص (۳)

 رمثلا يف انخيش هححصو )775/١( هجام نباو ناذألا ةفص نود ًارصتخم هدنعوهو
 )١75١/١(. باطتسملا

 ءرظن هالاق اميفو» :(87/5) حتفلا يف ظفاحلا لاق هجردم اهنأب يليصألاو هدنم نبا معز (4)

 لالب ناك :هظفلو ًارسفم ربخلاب الصتم هدنسب بويأ نع رمعم نع هاور قازرلا دبع نأل
 «. . .ةالصلا تماق دق هلوق الإ ةماقإلا رتويو ناذألا ينثي

 )©( يراخبلا )۱٥۷/۱( ملسمو )١/7587(.

 . بويأ هب تثدحف ةيلع نبا نع هثيدح يف ىيحي داز» :هتياور بقع ملسم لاق :تلق (5)
 .«ةماقإلا الإ :لاقف

 .(9/5) يئاسنلا (۷)
 نيخيشلا طرش ىلع انخيش هححصو )۳۷۷/١( يذمرتلاو )۳٠۸/٤( دمحأ .حيحص (۸)

 )۲٤۸/۱(. ءاورإلا



 ةالصلا باتك ۲ ٠ مارملا غولب

 امل ُهَقْنُع ىَوَل :دواد يبألو "هيأ يف ِهْيَعَبْصِإ َلَعَجَو :ُهَجاَم نالو

 .''رِدَتْسَي ْمَلَو ءَالاَمِشَو ًانيمَي ٍةاَلَصلا ىَلَع يح َعَلِ

 . ””نِيَحيِحَصلا يف ُهَلْضأَو

 لفقر ةَبجعأ هي تلا ل أ هك َةَروُذْحَم يبأ ْنَعَو 2 ۸

 . 2 0ةمْيَرَخ نبا ُهاَوَر . َناّذَألا

 ل ّيبنلا َعَم ُتْيَلَص :َلاَق © َةَرُمَس نب رباجج ْنَعَو 2 4

 هوخنو 2“ مِلْسُم ُهاَوَر .ِةَماَقِإ اَلَو ٍناَذَأ ٍرْيَغِب ءَنْيَنْرَم اَلَو ِةَرَم رْيَغ ءَنْيَديِعلا
 ش VO) مه ت . ” ي ىه

 هريعو سابع نبا نع : قفتملا يف

 :ِةاَلَّصلا ِنَع ْمِهِمْوَن ْيِف ليوطلا ِثيِدَحلا يف َةَداَنَك يبأ ْنَعَو - ١

 . لَم ُهاَوَر .مْوَي لَك ُعَئْضَي ناك امك كي هللا وسر ىَّلَصَف ءلالا نَا م

 َبرْغَملا اهب ىّلَصَف َهَمِلدْرُملا ىَنَأ هلك ئبتلا نأ "[ه45] رباج ْنَع ُهَلَو
 ٩ .تَماقإو ٍدِحاَو ِناَذَأِب َءاَشِعلاَو

 )١515/١(. باطتسملا رمثلا رظنا )575/١( هجام نبا .هريغل حيحص (۱)

 لاقو ةراكنلاب انخيش اهيلع مكح ؛ردتسي ملو» :ةظفل نكلو )١57/١( دواد وبأ .حيحص (۲)

 اهب دارملا نكل ءعمج باور نم ةرادكسالا تحيات دمروا )١61١(: ةنملا مامت يف امك

 . .ًاراسيو انيمي تافتلالا

 .("5) د )١57/١( يراخبلا (۳)

 باطتسملا رمثلا يف ملسم طرش ىلع انخيش هححصو )۱۹١/١( ةميزخ نبا . . حيحص )€(

(۱/1). 

 )( ملسم )5١5/5(. 00

 .(505/5) ملسمو (۲۳ - ۲۲/۲) يراخبلا (5)

  (۷)ملسم )٤۷۲/۱ ۔ ٤۷۳(.

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۸)

 .(۸۹۱/۲) ملسم (9)



 مارملا غولب ١ ةالصلا باتك  ؟

 ءاَشِعلاَو ٍبْغَملا نيب ا4 ٰيبتلا] ْعَمَج :19[”'2 ] َرَمُع ِنْبا ٍنَع ُهَلَو
 د ٍةَدَحاَو ماف

 . الص كِل :َدواَد وُبَأ َداَز

 . اَمُهْنِم ٍةَدِجاو يف ِاَي ْمَلَو :هل ةَياَوِر يفر

 ١6١ - ةَشْئاَعَو ٌرَمَع نبا نعو [ Isِهيِيع هللا لوس 7 ر لاق : اَلاَق : ١

 تأ الجر ناَكَو (ِموُكَم 1 ُنْبا َيِداَنُي ىَبَح اوُبَرْشاَو اوُلُكَف ؛ليلب ُنْدَوي الالب .

 ارد هرجآ يِفَو < ٍّلَع ُنَفَتُم .تخَبضأ تْخَبْصَأ : هَل َلاَقُي ىَتَح يداي ال

 ا «رجَقلا َلْبَق نأ الداب دا أ :"[ © ] َرَمُع نبا نعو - ١ 6؟

 ٌدَواَد و هأَوَر ما [دق] دْبَعلا نإ أر :يِداَئيِف مم عجري ن ا ٰيبتلا

 E م

 همعصضو

2 

 .(س) ةخسن نم ةدايز (۱)

 .(ب) ةخسن نم ةدايز )۲(

 هنأ :هللا دبع نب ملاس ةياور يفو» )۲٤٤/١(: رمشلا يف انخيش لاق (۹۳۸/۲) ملسم (۳)
 ؛ كلام نباو ريبج نبا ارز لع ةمدقم ةياورلا هذهو امهنم لكل ةدحاو ةماقإب امهالص
 رباجو ديز نب ةماسأ ةياورل ةقفاوم اهنإف ًاضيأو .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «ملع ةدايز اهعم نأل
 نكل» )۱۹١(: دواد يبأ ننس فيعض يف لاقو .٠ . .نيتماقإ ىلع نيتقفتملا هللا دبع نبا
 )١97/1١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو «ةالص لكل دازي نأ الإ ذاش (ةدحاو ةماقإب) :هلوق
 . «ةالص لكل : يأ (ةدحاو ةماقإب) :هلوق نأ هتياور يف دواد وبأ نيب نكل»

 .(۱۹۲/۲) دواد وبأ . . حيحص )0

 .(97١/؟) دواد وبأ ()

 .(ب) ةخسن نم ةدايز 69

 .0) ملسمو (۱١۱و۰/۱) يراخبلا (۷)

 )٠٠١/۲(. حتفلا رظناو (. . .ىمعأ الجر ناكو) :هلوق ينعي (۸)
 .(ج) ةخسن نم ةدايز )0

 .(ب) ةخسن نم ةدايز )١(

 دانسإ اذهو» 1 دواد يبأ حيحص يف انخيش لاق )١47/1( دواد وبأ .حيحص )١١(
 -انخيش ركذ مث «يتأي امك حدقي ال امب لعأ دقو ملسم طرش ىلع حيحص



 ةالصلا باتك 1 ۲ مارملا غولب

 اَذِإ» : لب هللا لوسَر َلاَق :َلاَق ل ٌئرْدُحلا ٍديِعَس ىبأ نعو - ۴۳

 .''ادْيَلَع ْنَمَتُم (ُنُدَوُملا ُلوُقَي ام َلْعِم اوُنوُقَف ادت یس

 . لغم ] ةَيواَعُم ْنَع ا""ٍيَرا 0 للو

 ىَوِس َةَمِلَك َةَمِلَك ُنْدؤُملا ُلوُقَي اَمَك ِلْوَقلا لْضَف يف َرَمُع ْنَع مِلْسْمِلَر

 . “هللاب الإ َةَوُق اَلَو لوح ال :ُلوُقَيَف نْيََلعْيَحلا

 !هللا َلوُسَر اَي :َلاَق هنأ هذ صاَعلا ىبأ نب َناَمْثُع ْنَعَو _ 4

 ال انذْؤُم ْذِحَناَو ءْمِهِفَعضَأِب ِدَفاَو ْمُهْماَمِإ َتْنَأ» :َلاَقَك ءيِمْوَق َماَمِإ يِنْلَعِجا
 . يالا ُهَحَحَصَو ُيِذِمرَتلا ُهَئَسَحَو ُةَسْمَحلا ُهَجَرْخَأ «ًارِخَأ هناذأ ىَلَع ُذْحْأَي

 اذإ» :ِلكك ئبتلا ال َلاَق :َلاَق 5 ِثرْيَرُحلا نب كلام ْنَعَو 2 ٥

 ا | هدا «ْمُكُدَحَأ ْمُكَل نْذَوُيْلَف ٌهاَلَّصلا ٍتَرَضَح

 ثيدحلل هتفلاخم ةيناثلاو هب ةملس نب دامح درفت :ىلوألا نيتلعب لعأ ثيدحلا نأ =

 يف اندنع نيتحداق ريغ ناتلعلا ناتاهو» :انخيش لاق .ليلب نذؤي الالب نإ» :حيحصلا

 درفتي مل ةملس نب دامح نأل كلذف :ىلوألا امأ :نايبلا كيلإو ثيدحلا ةحص

 الو ضراعت ال هنأ وهف :ىرخألا ةلعلا نع باوجلا امأو» :انخيش لاق مث 2. . .ثيدحلاب

 نأ ضارتفا ىلع الإ «ليلب نذؤي الالب نإ» :رخآلا ثيدحلاو بابلا ثيدح نيب ةفلاخم

 دق لب !داتقلا طرخ كلذ تابثإ نودو رجفلا قاقشنا لبق ليلب نذؤي هتايح ةليط ىقب الالب

 .«.. .رجفلا عولط دنع نمزلا نم ةهرب نذؤي ناك هيلو الالب نأ وهو هفالخ تبث
 )١( يراخبلا ) )199/1١ظ .(۲۸۸/۱) ملسمو |

 )١159/1١(. يراخبلا (؟)
 .(س) ةخسن نم ةدايز (۳)

 .(۲۸۹/۱) ملسم (5)
 نباو )5٠١/١( يذمرتلاو (۲۳/۲) يئاسنلاو )١57/١( دواد وبأو )١5١/4( دمحأ .حيحص (6)

 لاقو يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو )۱۹۹/١( مكاحلاو )777/١( هجام

 نباو يذمرتلا ةياورو :تلق .«الاق امك وهو» )١547/١(: باطتسملا رمثلا ىف انخيش

 .ًارجأ هناذأ ىلع ذخؤي ال ًانذؤم ذختي نأ هيلإ دهع يبنلا نأ الإ اهيف سيل هجام

 دواد وبأو مهل ظفللاو (157/1) ملسمو )1١77/١-١77( يراخبلاو (55/) دمحأ (5)

 )7١1/١(. هجام نباو (۳۹۹/۱) يذمرتلاو (4/؟) يئاسنلاو ((1/1)



 مارملا غولب 3 ةالصلا باتك " 

 ا اإ :لاَليل َلاَم لب هللا َلوُسَر نأ # باج ْنَعَو - 5

 - فَي ام َرْدَق َكِتَماَقِإَو َكِناَدَأ َنْيَب َلَعِجاَو ءْرُدْخاَك َتْمَقَأ اإ لس
 e ضو و يِذِمرَتلا هور .ثيدحلا «هلكأ نم

 ئْضَوَتُم الإ ُنْذَوُي ال» :َلاَق ةي ئبنلا نأ د َةَرْيَرُه يبأ ْنَع د
| EE 

- 

 َنْذَأ نمو» :ةِْلَع هللا لوسر لاف : لاق يلو ثراحلا نب دايز ْنَع لَو

 ىف د هيار انأ لاق هنأ كنز نج هللا دبع كيد. نس دوا ينال

 . اضبأ ٌفْعَض ِهيِفَو «تنأ ْمِقَأَت» :َلاَق ءهديِرأ ُتْنك انو  ناذألا

 ُنْدَوُملا» :ِِلكك هللا َلوُسَر لاق :َلاَف هيض َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو /١61 

 ِيِقَهِنَبْللَو . ”7هَفَعَضَو َيِدَع نا ُهاَوَر «ةَماقإلاب ُكَلْمَأ ُماَمِإلاَو ءِناَذَأْلاِب كّلأ
 (6) 6 و ( < مد وو

 'هِلْوَق ْنِم يلع ْنَع هوخن

 ذري ال» :لي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَك هيَذ كلام نب سّنأ ْنَعَو - ۸

 ركنم :يراخبلا لاق يراوسألا معنملا دبع هيف (777/1) يذمرتلا . .ًادج فيعض )١(

 )۲٤۳١/١(. ءاورإلا رظنا . ثيدحلا

 ال حصي ال ثيدحلاف» :(۰/۱) ءاورإلا يف انخيش لاقو (۳۸۹/۱) يذمرتلا .فيعض (۲)

 .«ًافوقوم الو ًاعوفرم
 نم ةعامج نع هفيعضت لقنو ةفيعضلا يف انخيش هفعضو ) يذمرتلا .فيعض (۳)

 )1١8/١(. ملعلا لهأ

 )٤( دواد وبأ .فيعض )١/١57( دواد يبأ ننس فيعض يف انخيش هفعضو )ص٥٩(.

 هفعض ثيدحلاو ىضاقلا هللا دبع نب كيرشب هلعأو )١5/5( يدع نبال لماكلا .فيعض (5)
 ١ .(27/5) عماجلا فيعض يف انخيش

 هدانسإو )٤۷١/١( فنصملا يف قازرلا دبع هاورو :تلق )١19/1( يقهيبلا .حيحص (5)

 وبأ ًاضيأ هاور دقو» : مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف لاق انخيش تيأر مث :تلق .حيحص
 .؟حيحص هدنسو فنصملا يف ةبيش يبأ نباو هثيدح يف يناتكلا صفح



 مارملا غولب ٠ ٤“ ١" ةالصلا باتك ٠

 ا للا کا ُىِئاَسْنلا ُهاَوَر «ِةَماَقإلاَو ِناذألا َنْيَب ءاَعذلا J-o) لس سا م م و 2 طم ج و و

 ةالّصلا ِطوُرش باب - ؟

 اَسف اذإ» :ِلكك لوسَر لاق :لاق هه يتلط نب ٰيلَع ْنَع 7 48

 ةَسْمَحلا ُهاَوَر «ًةالَّصلا ٍدِعْيْلَو أَضَوَتَنْلَو ءَفِرَصْنَيْلَف ِة ٍةالَصلا يف مُكَدَحَأ

 ا

 هباصأ ْنَم» لكك هللا لوسر لاق :تلاق اهني َةَشِئاَع ْنَعَوأ 92 ٠

 يف وهو ءهتالص ىلع نبيل مث ءاضوتيلف فرصنيلف ؛ّيْذَم وأ ٌفاعُر وأ ءيق
 ا: ريحا ةو. «هجام ا ور ملكتي ال كلذ

 َةاَلَص هللا ُلَبْفَي الد : َلاَق ي ّيبتلا نَع اهني َةَسِئاَع ْنَعَو 2 1

 لا كفا استا الإ ةَسْمْحلا ُاَوَر «راّمْخب الإ ٍضْئاَح

 يف انخيش هححصو (۲۲۲و۲۲۱/۱) ةميزخ نباو (۲۲/۲ ىربكلا يئاسنلا .حيحص )١(

 )7557/١(. ءاورإلا

 #4 ٍرِباَج ْنَعَو : : هصن ثيدح ةعوبطملا خسنلا ضعب يف درو ثيدحلا اذه بقع : هيبنت

 ذه َبَر مهلا : ادا ٌعَمْسَي َنيِح لاق ْنَم :َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص وللا َلوُسَر نأ

 ْيِذْلا ًادوُمْحَم ًاماَقَم ُهْئَعِباَو َةَلْيِضَملاَو َةَلْيِسَولا ًادّمَحُم تآ ةَمِئاَقلا ِةالَصلاَو َةَماَنلا ٍةَوْعَدلا

 يف يدنع هل دوجو الو :لوقأ .ةعبزألا ُهَجّرْخ . َةَماَمَقْلا َمْوَي ٰيِتَعاَمَش هَل ثلَح ُهَندَجَو

 .هتفذح اذل ثالثلا ةيطخلا لوصألا

 (7"؟1/5) ىربكلا يف يئاسنلاو هل ظفللاو )01/١( دواد وبأو )85/١( دمحأ .فيعض (۲)

 نبا هلعأو» :(؟١/74) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (8/5) نابح نباو (118/) يذمرتلاو
 دواد يبأ فيعض يف انخيش هفعضو «فرعي ال يفنحلا مالس نب ملسم نأب ناطقلا
 .(١37ا//١) ةاكشملاو (9١ص)

 ST : مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق : هيبنت

 . .بلاط يبأ نب , يلع دنسم يف هركذف دمحأ امأو ًاقالطإ هوري مل هجام نبا نإف رظن

 .(14) مقر دنع هجيرخت رم دقو .فيعض (6)
 .(ب) ةخسن نم ةدايز ثيدحلا اذه (85)

 )315/1(  هجام نباو (؟17/5١5) يذمرتلاو (۱۷۳/۱) دواد وبأو )١16١/5( دمحأ . .حيحص ()

 حدقي ال امب هلعأ نم ىلع درو ملسم طرش ىلع انخيش هححصو (۳۸۰/۱) ةميزخ نباو

 .(1"3 05 )١6/1”



 مارملا غولب م ةالصلا باتك - ۲

 اعساَو ُبْوّنلا َناَك ْنِإ» :ُهَل لاق لكك يتلا نأ ه5 رباَج ْنَعَو 2 ۲

 َناَك ْنِإَو - ِهْيَفَرَط َنْيَب ٌفِلاَخَف : مِلْسِمِلَو - '  ٍةالَّصلا يف : ىِنْعَي - هب فجَتتلاف

 .''اِوْيَلَع قمتم ؛هب زرنا ًاَقْيَض

 ٍدِحاَولا بْوَّنلا يِف ْمُكُدَحَأ ىَّلَصُي اَل» :َةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح ْنِم اَمُهْلَر

 ek هم '' ِهقِتاَع ىَلَع سل

 يف ُهأْرَملا يْلَصْنَأ : ي4 ئبتلا ِتَْلَأَس اهنأ اه َةَمَلَس ّمُأ ْنَعَو 7 ۳
 ااَهْيَمَدَق َروُهظ يل اغباَس ٌعْرَدلا ناك اذ :َلاَق ؟رازإ رّيْعب ٍراَمْخَو عد

 .ٌهَمْفَو ُةَمِئَألا َحَحَصَو «دواد وُب هجر

 ليل يِف هلك ٌيبَنلا عم ائك ف هج ای برع لغو -

 يايرا ةجرخأ لا كن کب الر ااو :ةيآلا تلك نقلا رب ىلإ
 ا و

 َّنْيَب اَم» :ِلي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هيض َرْيَرُه يبأ ْنَعَو 2 6

 . يراخْبلا ُهاَوَقَو ءُيِذِمرَتلا ُهَجَّرْخَأ ؛ُهَلْبَق ٍبرْغَملاَو قرشَملا

 .(1705/4) ملسمو (۱۰۱/۱) يراخبلا (۱)
 .هتاياور ىدحإ يف يراخبلاو ملسم يف كلذك يهو هيقتاع» :(ب) ةخسن يف (۲)

 .(۳۹۸/۱) ملسمو ٠١١( - ۱۰۰/۱) يراخبلا (۳)

 ةاكشملا يف انخيش لاق هفقو تاقثلا نم ةتس نع ركذو )١1/7/١( دواد وبأ .فيعض )٤(

 ا ًاعوفرم ال هدانسإ حصي ال هنأ ىلع «فوقوم باوصلا وه اذهو» :(۲۳۸/۱)

 .(٩۹و۹۸) ننسلا فيعض يف هتققح امك

 امنإو يذمرتلا دنع تسيل «ةلبقلا ريغ ىلإ انيلص نحن اذإ سمشلا تعلط املف» :هلوق )٠(

 .(١١؟١ مقرب) هجام نبا اهاور

 يف انخيش هنسحو ملعلا لهأ نم ةعامج هلعأ ثيدحلاو (177/1) يذمرتلا .هريغل نسح (5)
 .هل دهاوشل )١/*7””( ءاورإلا

 هيدانسإ دحأو» :(5؟/١1) ةاكشملا يف انخيش لاقو (١۷١و۷۲/۲٠) يذمرتلا .حيحص (۷)

 .هل دهاشل )۳۲٠/١( ءاورإلاو )۸٤۸/۲( رمثلا يف هححصو «نسح



 ةالصلا باتك "  5 مارملا غولب

 يَلَصُي ةي هللا َلوُسَر ُتْيَأَر :َلاَق و َةَعْيِبَر نب ٍرِماَع ْنَعَو 2 5

 هارب ئئِمْوُي :ٌّيراَخُملا دار هيلع قمتم .هب ْتَهجَوَت ُتْيَح ِهِتْلِجاَر ىلع
 . ةبوتكملا يف ُهْعَْضَي ْنكَي ْمَّلَو Ia) 2 . عربا

 َلَبْفَتْسا َعّوطَتَي نأ َداَرَأَف َرَفاَس اَذِإ َناَكَو :سنأ ِثيِدَح ْنِم دوا يبألَو

 . 'ةَسح ُهُداَتْسِإَو .هباكر هجو ناک ُتْيَح یلص مث ربك َهَلْبِقلا ها

 :َلاَق لك يبتلا نع هك “[يرذُخلا] ٍدِيِعَس يبأ ْنَعَو - ۷
 . هلع ُهَلَو ءيِذِمرَلا ُهاَوَر ماَمَحلاَو َةَرَبقَملا الإ ٌدِجْسَم اهلك ضْرَألا»

 عْبَس يف ىَلَصُي نأ لك يبنلا ىه : © َرَمُم ٍنِبا ِنَعَو - ۸
 ِنِطاَعَمَو ءماّمَحلاَو «قيرطلا ٍةَعِراَفَو «ِةَرَبْقَملاَو َرَّرَجَملاَو ِةَلَبْرَملا : َنِطاَوَم
 . "هَفَعَضَو يِذِمْرَتلا ُهاَوَر .هللا ِتْيَب رهظ َقْوَفَو ءلبإلا

 ب هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق هه ّيوَنَعلا ٍدَئْرَم يبأ ْنَعَو 4

 ey هاَوَر (اَهْيَلَع اوسلِجَت الو ءروبقلا ىلإ اوُلَصُت الد : لومي

 ْلَصُيْلَو ءُهْحَسْمَيْلَف ؛ًارَذَق وأ ىد ِهْيَلْعَت ىف ىأَر ْنِإَف ْرظْنيلَ ؛َدجْسَملا ْمُكُدَحَأ

 )١( يراخبلا )۲/٥٥( ملسمو )٤۸۸/۱(.

 آ .(675/15) يراخبلا (۲)

 .«هباكر ههجو» :دواد يبأ يف يذلاو ةثالثلا لوصألا يف اذك (۳)

 .(7؟١/75) دواد 0 ننس حيحص يف ًاضيأ انخيش هنسحو (۹/۲) دواد وبأ . نسح : )0

 .(ج) ةخسن نم 5 )6(

 طرش ىلع حيحص دانسإ» )770/١(: ءاورإلا يف انخيش لاق (177/5) يذمرتلا .حيحص (5)

 ةاكشملا يف لاقو .٠ .حدقي ال امب مهضعب هلعأو يبهذلاو مكاحلا هححص دقو نيخيشلا

 دقف ضوفرم لاسرإلاب هايإ يذمرتلا لالعإو نيققحملا نم ةعامج هححصو» :(0

 . «تاقثلا نم عمج هلصو

 .(۳۱۸/۱) ءاورإلا ىف انخيش هفعضو (۱۷۷/۲) يذمرتلا . فيعض (۷)

 )۸( ملسم )518/5(. ١



 مارعلا غولب ۷ ةالصلا باتك ۲

 ا

 رخ نبا هححَصَو «دواد و ا (امهیف

 ئو اذإ» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هذ َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَر ١--
 e ولا ر كاع ر اعلي نإ ەر 43 راك وا ا #تاذلا امم هد لا اأ

 ني

 مج ٠

 ١ :ِلط هللا ُلوُسَر لاق :لاَق ه5 مكحلا نب ةَيِراَعُم ْنَعَو - ۲

 بوو اَمْنِإ ؛ سانلا مالك ْنِم ْءْيَش اَهيِف ُحْلْصَي ال ة َةالَصلا هذه

 , “لسم ُهاَوَر «ِنآْرُقلا ةءارقَو

 ىلع و ٍةاَلَّصلا يف ُمْلَكَتَتَل اَنُك ْنِإ لاق هڪ مزا ن نب د دیز نَعَو - ۳

 َلَع اوظفح» :ْتْلَزَن ىَنَح هِتَجاَحب ُهَبِحاَص اَنُدَحَأ ْمْلَكُي لي ّيبنلا ِدْهَع

 نع اَئْيِهُنَو ءتوكسلاب زاك ؛؟4ِتِننَ م ومو كلَسْولا ةولسّصلاو تولا
 | . "مِلْسُمِل ظْفللاَو يلع ْنَقَتُم .“مالكلا

 ٌحيِبْسَتَلا» : دايك هللا لو لاق : لاق هک هر ىا نعو - 5/١١

 , “دالا يِف» : ُمِلْسُم دار “هيلع قمتم (ءاَسْنلِل ُقيِفْضَتلاَو ءٍِلاَجْرِلِل

 (۳۳۲/۱) رمثلا يف انخيش هححصو )٤/۲( ةميزخ نباو )١765/١( دواد وبأ .حيحص (۱)

 . ثيدحلا فيعضت هتلواحم يف يقهيبلا بقعتو دهاوش هل ركذو ملسم طرش ىلع

 : ظفلب ىرخأ ةياور يف هدنع امنإو ةياورلا هذه يف دواد يبأ دنع تسيل «مكدحأ» :ةظفل (۲)

 .؟روهط هل بارتلا نإف ىذألا هيلعنب مكدحأ ئطو اذإ»

 نبا ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو )١10١/5( نابح نباو )1١5/١( دواد وبأ .هريغل حيحص (۳)

 )۷۷/١(. دواد يبأ ننس حيحص يف هدهاوشل هححص مث «نسح هدنسو» )١54/١(: ةميزخ

  463ملسم )١/381 - ۳۸۲(.

 ملو «مالكلا نع انيهنو» : هتياور يف ملسم داز :هيبنت» :(706/5) حتفلا يف ظفاحلا لاق (6)

 .اهيلع اهحارش نم دحأ هبني ملو ةدمعلا بحاص اهركذو يراخبلا يف عقي

 (TAT/1). ملسمو (5//”7) يراخبلا (5)

 .(۳۱۸/۱) ملسمو (۸۰/۲) يراخبلا (۷)

 .(۳۱۹/۱) ملسم (۸)



 ةالصلا باتك - ؟ ۸ مارملا غولب

 ر :َلاَق ِهْيَِأ ْنَع ٍريْخّشلا ِنْب : هللا دْبَع نب ٍفْرْطُم ْنَعَو _ 9

 َرْخأ .ِءاَكْبلا َنِم ؛ لَجْرِملا زیزأگ رر ٍهِردَص 00 يَلَصُي ب هللا َلوُسَر
 , نا نبا ه هححصو . هجام نبا الإ |

 ت ص ۾

e الك هللا لوُسَر ْنِم يل َناَك :لاَق هڪ َيِلَع ْنَعَو - ٣ 

 ىَلَصُي ّوُهَو هديت اَذِإ ٌتْنُكَ ٠ ""ةَجاَم ُنْباَو َيئاَسْنلا هاَوَر .يل َحئختت

 َتِنَأَر َفْيَك :ٍلاليل ُتْلُق :"”لا] #4 َرَمُع نبا ِنَعَو -- ۷

 اًذكه َلْوَقَي :َلاَق ؟يلَصُي َوُهَو ِهْيَلَع َدوُمْلَسُي نيج هيلع دري لك يبل

 ا و َيِذِمْرَتلاو ٌدواَد وب عدا .همک ْطَسَبَو

 َوُهَو رع 2 هللا ُلوُسَر ناگ :َلاَق هڪ َةَداَتَق يبأ ْنَعَو 2 6
 هيلع قمم .اًهَلَمَح َماَق اَذِإَو ءاَهَعَضَو َدَجَس اًذِإَف ءَبَئيَز تن اتا لِماَح

0( 
 “جسما يف ساتلا م موي َوَهَو : مِلْسِمِلَو

 اوفا :لك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هيض َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 9 ۹

 لئامشلا يف يذمرتلاو )١7/7( يئاسنلاو (۲۳۸/۱) دواد وبأو )١0/5( دمحأ . حيحص )010(

 لاقو «يوق هدانسإو» )3١7/5(: حتفلا يف ظفاحلا لاق )۳١/۳( نابح نباو (515)

 .«حيحص هدانسإو» :(79١ص) لئامشلا ىلع هقيلعت يف انخيش
 لطي متر لئاججلا E E : هيبنت

 .ننسلا يف هنأ ًامهوم

 :(۳۱۲ص) ةنملا مامت يف انخيش لاق (۱۲۲۲/۲) هجام نباو (۱۲/۳) يئاسنلا . فيعض )۲)

 «هيوار فعض :للع ثالث هلو «ةجح هب موقت ال فيعض ثيدحلا اذه :تلق»

 هريغو يقهيبلا هفعض كلذلو (حنحنت) لدب (حبس) :ةياور يفف هنتمو هدانسإ بارطضاو

 .٩ . .(نيب رهاظ هفعضو) : عومجملا يف يوونلا لاقو

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۳)

 حيحص يف انخيش هححصو )۲۰٤/۲( يذمرتلاو هل ظفللاو )۲٤٤/۱( دواد وبأ .حيحص )٤(

 )۱۷٤/۱(. دواد يبأ ننس ظ

 )85/1١(. ملسمو (۱۳۷/۱) يراخبلا (5)

 . دجسملا يف» :هدنع تسيلو )85/١"( ملسم (5)



 مارملا غولب 4 ةالصلا باتك " 

 طش ON O ةنخنا : :ةلفلا يف ِنْيَدَوْسألا
 , نا نبا

 ىَلَصُملا ةَرَتُس ُباَب 5

 : لكك هللا َلوُسَر لاق :لاق هو ِثِراَحلا ِنْب مْيَهُج يبأ ْنَع - ۱۸۰

 َنيِعَبْرَأ فِقَي نأ ناكل مولا نم هْيَلَع ادام يّلَصملا يدي َنَْب ُراَملا ول

 يف َعَقَوَو َيِراَخْبْلِل ْظْفْللاَو "ا هيلع قمتم هم (ِهْيَذَي هن رم ْنَأ : نم هل ًاريخ

EFافيرخ راف ا هنو لو راَرَبلا » 

 كوُبَت ٍةَوُرغ يف يي هللا َلوُسَر ليس :ثلاق اه َةَسْئاَع ْنَعَو - ١

 . لم هَجَرْخ أ «لخرلا ٍةَرِْجْؤُم لثم» :َلاَقَف ؟يلصُملا ٍةَرْئس ْنَع

 : هلك هللا َلَوُسَر لاق :لاق هذ َيِنَهْجلا ٍدَبْعَم نب َةَرْبَس ْنَعَو - 47
 . ئالا ُهَجَرْحَأ مهس ْوَلَو ''اةالّصلا يف ْمُكُدَحَأ ْريَتْسَيلا

 الص ْمطْفَي» :لك هللا ُلوُسَر َلاَق ع يبأ ْنَعَو _ ۳

 ُراَمِحْلاَو َأْرَملا  لخّرلا ةَرخْؤُم ُلْمُم ِهْيَدَي َنْيَب نكي ْمَل اإ - مِلْسُملا ِءَْملا

 نباو )۲۳٤/۲( يذمرتلاو )/٠١( يئاسنلاو «هل ظفللاو )۲٤۲/۱( دواد وبأ .حيحص (؟)

 دواد يبأ ننس حيحص يف انخيش هححصو )١١7/16( نابح نباو )۳۹٤/۱( هجام

 7/7/1 ١(.

 .(91/5) بجر نبا ظفاحلل يرابلا حتف ًاضيأ رظناو )086/١( حتفلا يف امك رجح

 . 5/1 ملسمو 5/1 يراخبلا )۳(

 نبا نم أطخ (ًافيرخ) :ةدايزلا هذهف» :(١٠ص) ةنملا مامت يف انخيش لاق .ذاش )٤(

 .(۹/۱) ملسم )6(

 .«مهسب ولو هتالص مكدحأ رتسيل» :كردتسملا يف (5)

 نأ دعب سيفن ثحب يف (۲۷۸۳) ةحيحصلا يف انخيش هنسحو (؟١/07١) مكاحلا .نسح (۷)

 .ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف هفعض دق ناك



 ةالصلا باتك ١ 7 مارملا غولب

 ١)واهوو عاد ري og oa د ت 7 ير هآو د أ سوا
 ١ لم هج رخ أ «ناطئيش دوسالا بلكلا» : هيشو ثيدخلا (دوسالا بلكلاَو

 ° - وإ( هلع رم ۶ ۲ م جامع معالم رەھ 2 ماس عكر
 نبا نع َيِئاَسْنلاَو دواد يب الو "بلكلا نود هوخن َةَرِيَرِه يبأ نع هلو

 . "”ضئاحلاب َةأْرَملا َدّيَقَو هرخآ َنوُد ُهَوْحَن ساّبَع

 اَذِإ» : لك هللا ُلوُسَر لاق :لاَق هيي ىرذخلا ديعس ىبأ ْنَعَو - ٤

 هيذي نيب زاتجي نأ دحا تداّراف «ساتلا نم هرتسي ءيش فأ مكدحا ىلص

 E E ةناطتت U هةلئاقتلف a قدي
 . «َنْيرَقلا ُهَعَم َّنِإَقا 9 و رر 5-2

 ىَلَص اَذِإ) :َلاَق يب هللا َلوُسَر نأ نفذ َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 2 9
 نكي ْمَل ْنِإَف ءاصَع ْبِصَيلَف ذي ْمَل نف ءائيَش ِهِهْجَو ءاَقَلِت لَعْجَيْلَق ْمُكَدَح

 2 مور هَ ها ا جاف و هم عيب 4“ چو 2 ا 5
 هَجاَم ْنْباَو دّمَحَأ ةجّرخأ (ِهْيَذَي َنْيَب ٌرَم ْنَم هر هي ال مث ءاطخ طختلف

(Vs. 72 ْنَسَح َوُه لب !ٌبِرطْضُم هئا َمَعَر ْنَم ْبِصْي لَو ءنابِح نبا ُهَحْحصَو 

 هقاس يذلا ظفللاب ثيدحلاو ريخأتو ميدقتب ظفاحلا هيف فرصت :تلق )٠١/١( ملسم )١(

 .(81//؟) هناوع وبأ هاور ظفاحلا

 مارملا غولب خسن يف اذك» )١55/١(: مالسلا لبس يف يناعنصلا لاق )777/١( ملسم (۲)

 هظفل تيأرف ثيدحلا تعجار نكلو ةريره يبأ ثيدح يف ركذي مل بلكلا ظفل نأ ديريو

 رامحلاو ةأرملا ةالصلا عطقي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ملسم يف

 . «لحرلا ةرخؤم لثم كلذ نم يقيو بلكلاو

 دواد يبأ ننس حيحص يف انخيش هححصو 025/0 يئاسنلاو (١ما//1) دواد وبأ . حيحص )۳(

(1/). 

 )٤( يراخبلا )۱۳١/١( ملسمو )١/ )۳٠۳يراخبلل ظفللاو . (

 يبأ ثيدح نم (۲۷۳/۱) ىربكلا يف يئاسنلاو رمع نبا ثيدح نم (۳۹۳/۱) ملسم ()
 مل يهف (نيرق هعم نإف) ةياور امأو» )۲٤۳/۳(: لاق ثيح يحالشلا انوخأ مهوو «ديعس

 .1...رمع نبا ثيدح نم يه لب ديعس يبأ ثيدح نم تأت

 مامت يف انخيش لاق (178/6) نابح نباو (۳۰۳/۱) هجام نباو )۲٤۹/۲( دمحأ .فیعض (5)

 نيمدقتملا نم ةعامج لبق نم ثيدحلا فيعضت ظفاحلا نع لقن نأ دعب (١١3ص) ةنملا
 = يوونلاو حالصلا نبا نيرخأتملا نم هفعضو» :يوغبلاو يعفاشلاو ةنييع نب نايفس :مهنم



 مارملا غولب ۷١ ةالصلا باتك ۲

 › : ل هللا لوسَر لاق :َلاَق ه َيِرْذُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو 2 5

 هدَنس يفو واد وُب هَجَرخأ « ETL اردو “ءىش َة ًةالَصلا ْعطْفَي

0 
 1 ل

 ةالّصلا يف عوشخلا ىَلَع ْثَحلا ُباَب -

 يلصُي نأ ةي هللا ُلوُسَر ىه :َلاَق ه5 َةَرْيَرُه يبأ ْنَع - ۷
 سل سو جب ها دس م J م ےس ا )۳( ىو - ق مشا ريب ربي را جي

 هدب لعجي نأ هانعَمَو 0 ظْمْللاَو 4 هيلع ىمكم .ارصتخم لجّرلا

 0 ملا ف كلذ نأ :  ةّشئاغ ع ئراْخملا ذو . هت اخ ىلع
 ص أ و نع ير e يث درج

۱A۸اعلا دَ اذِإ» :لاق لك هللا لرش نأ ه5 سنأ نعو -  

 . هيلع متم ا اوُلَصُت ْنَأ َلْبَق هب اودا

 نع الضف هنسحب مكحلا نم ناعنمت نيتلع هل نأل ؛قحلا وهو «مهريغو يقارعلاو
 غولب يف ظفاحلا هيلإ بهذ امك بارطضالا يفنو «ةلاهجلاو بارطضالا امهو «هتحص

 ‹«ثيدحلا نسح نيح اهنع لهذ هنأكف e امك ةلايجلا داتا هنو ملي ارملا

 هدجو ثيرح نب دمحم نبا ورمع يبأ هييوار ةلاهجب بيرقتلا ىف وه فرتعا دقف الإو

 يبأل )187/١( صيخلتلا يف ظفاحلا هازعو : تلق «هللا همصع نم موصعملاو . ثيرح
 .انه امم دوجأ كانه هعينصو )147/١( ًاضيأ دواد

 يف اذكو (متعطتسا ام اوأرداو) (أ) ةخسن شماه يفو ثالثلا ةيطخلا لوصألا يف اذك )١(

 .دواد يبأ ننس يف امل قفاوملا وهو لبسلا

 هيف فيعض هدنسو» )۲٤٤/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق )۱۹١/١( دواد وبأ .فيعض (۲)

 فوقوملاو هفقو ةرمو هعفر ةرمف هيف برطضا دقو ظفحلا ئيس وهو ديعس نب دلاجم

 00 [دواد يبأ فيعض ينعي] كانه هتنيب امك باوصلاب هبشأ
 : «. .ةالصلا عطقت ةأرملا نأ يف حيحصلا ثيدحلا ضراعي هفعض عم لوألا

 .(۳۸۷/۱) ملسمو )۸٤/۲( يراخبلا (۳)

 ةيمست نود «ّيِهُن» : ظفلب يراخبلا تاياور ضعب يف عقوو يراخبلا يف وه اذكو :تلق (5)

 . لعافلا

 )©( يراخبلا ) 7٠١5/5-/ا5١(.

 .«برغملا ةالص» :ملسمو يراخبلا يف (5)

 .(۳۹۲/۱) ملسمو هل ظفللاو (۱۷۱/۱) يراخبلا (۷)



 ةالصلا باتك - ۲ ۷۲ مارملا غولب

 ْمُكُدَحَأ َماَق اًذِإ» :ِهكك هللا لوسَر َلاَق :َلاَق هه َرَذ يبا ْنَعَو 2 4

 ٍداَنْسِإب هيل (ةُهِجاَوَت - نف ؛ىصخلا مسح الف ةالصلا ىف

 ِيِقْيَعُم ْنَع «حيجصلا» يِفَو “غد ذأ ةدحاو» دما از ی
 .ليلْغت ٍرْيَعِب ُةوخن

 ٍتاَمِتلالا نَع يي هللا َلوُسَر ُتْلَأَس :ْتَلاَق اهي َةَسِئاَع ْنَعَو - ١

 ُهاَوَر اِدْبَعلا ٍةالَص ْنِم ُناَطْيَشلا ُهّسِلَبْخَي ٌساَلِتْخا َوُه» :لاَقَف ءٍةالَّصلا يف

 . “يراخبلا

 لَك ؛ٍةاَلَّصلا يِف َتاَفِتِلالاَو كاي :- ُهَحَحَصَو  سّنَأ ْنَع َيِذِمرَتلِلَ
 «©0عّوَطَتلا يِفَق دب ال َناَك ْنِإَف ٌةَكَلَه

 ْمُكُدَحَأ َناَك اّدِإ» :ِلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هڪ سّنأ ْنَعَرو _-- ١ مو - ص د
 ْنَع نجل ءِهنيمَي ْنَع الو هيدي َنْيَب قربي الف ؛ُهَبَر يجاتي ناف ةالّصلا يف

 نباو (۲۱۹/۲) يذمرتلاو (5/) ىئاسنلاو )١594/١( دواد وبأو )۱٤۹/٥( دمحأ .فيعض (۱)
 لاقو حتفلا يف ظفاحلا هيلع تكسو» :(48/؟) ءاورإلا يف انخيش لاق (۳۲۸/۱) هجام
 صوحألا ابأ نإف يدنع رظن كلذ يفو .حيحص دانسإب ةسمخلا هاور :مارملا غولب يف

 هظفحو هتلادع تبثت ملف نابح نبا ريغ دحأ هقثوي ملو يرهزلا ريغ هنع وري مل اذه
 لاقو ةلاهج هيف :عومجملا يف يوونلا لاقو .لاح هل فرعي ال :ناطقلا نبا لاق كلذلو
 يف هيلع صن امك ثيدحلا نيلف الإو ةعباتملا دنع يأ .لوبقم :بيرقتلا يف هسفن ظفاحلا

EEEربا يودع اهب  eتايب يب للاي  

 . .ىليل يبأ نب نمحرلادبع
 0 دمحأ .هريغل حيحص )2(

 .«ةدحاوف العاف تنك نإ» :هظفلو )۳۸۷/١( ملسمو )۸٠/۲( يراخبلا (۳)

 .(۹1/1) يراخبلا )€4(

 ag يذمرتلا خسن نم روهشملاو )٤۸٤/۲( يذمرتلا .فيعض (6)

 :ىلوألا ناتلع هيفو حيحص الو نسحب سيل ثيدحلاف لاح لك ىلعو هححص هنأ خسنل
 هلعأ نيتلعلا نيتاهبو سنأو بيسملا نب ديعس نيب عاطقنالا ةيناثلاو ديز نب يلع فعض
 ٠۹(. - ۳۰۸ص) ةنملا مامت يف انخيش مالك نم ًاصخلم ىهتنا .دازلا يف ميقلا نبا



 مارملا غولب ۷۳ ةالصلا باتك "

 .''"ههِمَدَق تخت وأ» :ةّياَور يِفَو ."'اِهْيَلَع قمم اهِمَدَق تحت ِهِلاَمِش ۲ a ~2 ج ۶ء a ~2 ه2 0 ر

 ءاَهَتْيِب َبْناَج هب ْتَرَتَس « اهي َةَسِئاَعِل ٌماَرِق ناک :َلاَق ُهْنَعَو - ۲

 هريِواَصَت لار ال هن ءاَذَه كَماَرَق اّنَع يطيِمأ» : ا ُيبْنلا 200 لاَثَف

 “يالا هاَوَر «يِتاَلَص يف يل ضرع
 يِنئَمْلا اهن :ِهيِفَو ءمْهَج يبأ ةُيِناَجِبْنَأ ةصِق يف اَهِثيِدَح ىَلَع اقمار

 | . “یلص ْنَع

- 

 ْنَيِهَتْيِلا : هلع هللا َلوُسَر لاق :لاَق هيض َةَرْمَس نب ٍرباَج ْنَعَو - 97

- 

 هأَوَر «(مهِنْلِإ م عجزت ا وأ ءةالصلا يف ۽ ءامسلا ىلإ ْمُمَراَصْن َنوُعْفْرَي اق

 000 ل

 َةالَص ال» : لومي هي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :ْتَلاَق اهئ َةَشِئاَع ْنَع ُهَلَو

 “«نابخألا ُهْعِفاَدُي َوُهَو الر .2"”هاَعط ٍةَرْضَحِب

 ٍناَطْيَشلا َنِم ُبْواَعَتلا» :َلاَك ي بتلا نأ هيض َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - ٤
 يف :َداَزَو ُيِذِمْرَتلاَو ءٌمِلْسُم ُهاَوَر «ًعاطَتْسا ام ْعِظْكَيْلَف ْمُكَدَحَأ َبءاَنَن اذ

 (84) وب( ٠
 5 («ةالصلا

 .هل ظفللاو .(۳۹۰/۱) ملسمو (۸۲/۲) يراخبلا )١(

 )۲( يراخبلا )١/١51(.

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )۳(

 )٤( يراخبلا )١/١٠١90(.

 )( يراخبلا )١/5 ٠١ ٠١5( ملسمو )۳۹۱/۱(.

 )5( ملسم )١/751(.

 .«ماعطلا» ملسم يف )۷(

 .(۳۹۳/۱) ملسم (۸)

 اضيأ ملسم دنع «ةالصلا يف :ةدايزو :تلق )۲٠٦/۲(. يذمرتلاو (۲۲۹۳/۲) ملسم (9)

 .ديعس يبأ ثيدح نم نكل



 ا ا
 دجاَسَملا باي -

 يف ٍدِجاَسَملا ِءائپب ةا هللا َلوُسَر َرَمآ :ْتِلاَق اڪ َةَسْئاَع ْنَع 7 ٥
 َعَحَصَو ْيِذسْرَتِلاَو واد وُبَأَو ُدَمَحَأ ُهاَوَر .َبْيَطُتَو فظن ْنَأَو ٍروذلا

 . ''”ُهَلاَسْرِإ (N) مه

 هللا لتاق» : ةي هللا َلوُسَر لاق :لاق هظ هَر َرْيَرُه يب نعو - ١05

 :ٌمِلْسُم َداَزَو «'"اهِيَلَع ٌقَمَتُم ؛ًَدِجاَسَم ْمِهِئاَيِبن َروُبُق اوُدَحَنا ؛َدوُهَملا

 (7(ىَراَصَنلاَو»

 . *0(نلخلا راَرِس َكِئلْوَأ» : هيفَو ًادجشم هرب ۳ اوب ُحِلاَصلا ُلُجّرلا ْمِهيِف َتاَم اَذِإ اوئاك : اهي َةَضْئاَع ِثيِدَح ْنِم اَمُهَل

 ثَءاَجَف ءالْيَخ يب ُئبتلا َتَعَب : لاق هبط هَ َرْيَرُه يبأ ْنَعَو - ۷

 . هيلع قمم .تيِدَحلا ءٍدِجْسَملا يِراَوَس ْنِم ةَيِراَسِب ُهوُطَيَرَف ءلُجَرِب

 ¢ لو رس

 ءِهْبَلإ ظَحلف ءِدِحْسَملا يف َدِشْنُي َناَسَحِب ّرَم م َّرَمع نأ هْنَعَو - ١6

 ع یم كني ةنخ ره م ف دفنا تلك دق لاق

 رمثلا يف انخيش لاق (184/5) يذمرتلاو )۱۲٤/١( دواد وبأو (۲۷۹/۱) دمحأ .حيحص )١(

 ماشه نع هاور نم ةياور هرضي الو نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنس اذهو» : :(6 2/)

 ل د تن e ناتقث ديعس نب كلامو ةدئاز نإف ...السرم هيبأ نع
 اهركذ مث ؛دهاوش ثيدحللو ...اهلوبق بجي ةدايز لصولاو 8 دقو امهريغو

 .(۳۷۹/۱) ملسمو (۱۱۹/۱) يراخبلا (۳)

 .(۳۷۷/۱) ملسم (9)

 .«تام اذإ كئلوأ» : نيحيحصلا ظفل )٤(

 )٥( ملسمو )۱۱۸/۱( يراخبلا )۷1/1(.

 )0( يراخبلا )5١4/0”  ۲۱٣( ملسمو )۱۳۸۹/۳(.

 .ملسم حيحص يف امل قفاوملا وهو «هيفو» :(ج) ةخسن يف )۷(

 .ملسمل ظفللاو )۱۹۳۲/٤( ملسمو )۱۳٣/٤( يراخبلا (۸)



 مارملا غولب Vo ةالصلا باتك -

 ت

 ةلاَض دشْنَي الُجَر َعِمَس ْنَم» هِي هللا لوسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو 9 ٩

 هاَوَر «اذهِل َنْبَن ْمَل َدِجاَسَملا َنِإَف ءَكِيْلَع هللا اَمْدَر ال :لُقَيْلَف ؛ٍدِجْسَملا يف
 Neg هد

 يف ُعاَتْبَي وأ ُيِبَي ْنَم مثير اذِإ» : لاق لل هللا لر َّنَأ ُهْنَعَو _ ٠0

 . '"7هئَسَحَو َيِذِمْرَتلاَو «يَئاَسْنلا ُهاَوَر «َكَتَراَجَت ُهَللا حبزأ ال :اوُلوُقَك ٍدِجْسَملا

 ال» :ِةلَك هللا َلوُسَر لاق :لاق "[4] مازج ِنب ميِكَح ْنَعَو - ١
 لنسب دود ا ea هار (اهيف ا الر ءدِجاَسَملا يف ُدودَحلا ُماَقَت

 O هز ةنشكيما :ٌتَلاَك اهي ةَ ةشئاع ْنَعَو 2 ۲

 اني . بيرق ْنِم ُهَدوُعَيِل ؛ٍدِحْسَملا يف ةَمِيْح ةا هللا لَوُسَر هلع

 و ءيِنْرُتْسَي ي هللا َلوُسَر ُتْيَأَر :ثّلاَق 1 ¥ ] اَهْنَعَو _ ۴۳
 . هيلع منم .كيِدَحْلا .دجشَملا يف َنوَُمْلَي ِةَمَبَحلا ىلإ رَ

 «بلجسملا يف ٌءاَبْح اهل َناَك َءاَدْوَس َةَديِلَو نأ : اه اَهْنَعَو - ۲

 . “هيلع قمم .تيِدحلا .يِدْنِع ُبّدَحَتَف ءينيِتأت ْثَئاَكَف

 )١( ملسم )۳۹۷/۱(.

 ةاكشملا يف انخيش لاقو )١١١/١( يذمرتلاو ٥۲/١( ىربكلا يف يئاسنلا . .خيحص (۲)

 .(1714/0) ءاورإلا رظناو «ملسم طرش ىلع حيحص هدنسو :تلق» :(۲۲۸/۱)

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۳)

 صيخلتلا يف ظفاحلا هنسحو )١717/5( دواد وبأو ءهل ظفللاو (555/9) دمحأ .نسح )٤(

 )۳٣۱/۷(. ءاورإلا يف اهرظناف دهاوش نم هل امل انخيش هنسحو )۷۷/٤( ريبحلا

 .(۱۳۸۹/۳) ملسمو )١55/١( يراخبلا (5)

 .(ج) ةخسن نم ةدايز 0

 .(( 28 ملسمو )١1/1( يراخبلا 0

 .ملسم هوري مل ثيدحلاو )١١9/1١( يراخبلا (۸)



 ةالصلا باتك " 5 مارملا غولب

 يف قازبلا» :ِلكَك هللا َلوُسَر لاق :لاَق به سئأ ْنَعَو 2 6

 . يبلع منم ااَهُتْفَد اَهْتَراَفَكَو ءةَئيِطَخ ٍدِجْسَملا

 ىَماَبَتَي ىَتَح ٌةَعاسلا ُموُقَت اَل» :ِِئك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو 2 75

 . "اةَمْيَرْخ نبا ُهَحْحَصَو ءَيِذِمْرَتلا الإ ُةَسْمَحلا ُهَجَرْخَأ (ِدِجاَسَملا يف ٌُساَنلا

 ٌتْرِمأ اَم» :ِهَي هللا َلوُسَر لاق :لاق اهي ٍساَبَع ِنْبا ِنَعَو - ۷

 . " ”َناَبِح نبا هحَحَصَو «دواد 5 هج ا (ِدِجاَسَملا ٍليِيشَتِب

 ٌّيَلَع ثضرُع» :ِهلي هللا ُلوُسَر لاق ا یا ۸
 َدْواَد وُبأ ُهاَوَر (ِدِجْسَملا َنِم ُلُجَولا اًهْجِرْخُي ةاَّذّقلا ىَتَح یا روحا

ler0  
 5 ةميَرخ نبا هَحَحَصَو ةَيَرْعَتْساَو يِذِمْرَتلاَو

 لحد اَذِإ» :لك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هه َةَداَنَق يبأ ْنَعَو 2 ۹
 0 مم قمتم (نْيَتَعُكَر َيْلَصُي ىَنَح سِلجَي ق ؛ ؛َدِجْسَملا ْمُكُدَحَأ

 )١( ملسمو (۱۱۳/۱) يراخبلا )۳۹۰/۱(.
 )۲٤٤/۱( هجام نباو (۳۲/۲) يئاسنلاو )١77/1( دواد وبأو (15١؟5/) دمحأ .حيحص (۲)

 حيحص دنس اذهو» )577/1١(: باطتسملا رمثلا يف انخيش لاقو (587/5) ةميزخ نباو

 .؟ملسم طرش ىلع
 باطتسملا رمثلا يف انخيش لاقو )٤۹٤/٤( نابح نباو (۱۲۲/۱) دواد قنا :حيحص (۳)

 يراخبلا نأ ظفاحلا نع انخيش لقن مث «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو»ه )
 لاق هلاسرإو هلصو يف مصألا نب ديزي ىلع فالتخالل هحيحص يف ثيدحلا نع ضرعأ
 ١ . . .انهاه امك ةقث نم تناك اذإ اهلوبق بجيف ةدايزب ءاج هلصو نمو :تلق» :انخيش

 يف انخيش لقنو (۲۷۱/۲) ةميزخ نباو )١178/5( يذمرتلاو )١571/١( دواد وبأ .فيعض )٤(

 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا نع ثيدحلا فيعضت )٥۸۸/۲( باطتسملا رمثلا

 :لاق مث يراخبلا مامإلاو يذمرتلا نع هفيعضت )7١511/1١( ةاكشملا يف لقنو 00/4

 .«نيعضوم يف عاطقنالا هتلعو»

 )596/١(. ملسمو هل ظفللاو (۷۰/۲) يراخبلا ()



 مارملا غولب 59 ةالصلا باتك - ؟
 ةالّصلا ٍةفِص ُباَب - ۷

 ةاَلَصلا ىَلِإ َتْمُق اَذِإ» :َلاَق هلي يلا َّنأ نط َةَرْيَرُه يبأ ْنَع 2 ٣
 .ِنآْرُقلا ّنِم َكَعَم َرّسيَت اَم ْأَرْقا مَن ءَبَكَك لبق لبفَتْسا ْمُث ءءوُضّولا ْغبْسَأ

E 4ول و ءًامِئاَق ا  

 ا لَ علا هجر :أ ههل َكِتاَلَص يف كل رت

 يدع - يف اا د نزال نع وَتَحا 10 ٍداَنْسِإب ُهَجاَم الد

iy 

 ةالَص ْمِيَن نل اَهْنإ» : عِفاَر نب ةَعافر ِثيِدَح ْنِم داد يِبأو َيِئاَسْنلِلَو
 ينو ر َهَّللا ل رک من 0 ل ُهَرَمَأ امك َءوضولا عبسي ىتح ْمُكِدَحأ

E Nفلا داما لا مق  Oيراد لارعلا ماب ارق مد و يب هللا اق اهو  

 يئاسنلاو )557/١( دواد وبأو (۲۹۸/۱) ملسمو )١1794/8( يراخبلاو )٤۳۷/۲( دمحأ (۱)

 )775/١(. هجام نباو )٠١5/7( يذمرتلاو )/١١5(

 )١/ ۱۷٤(. هجام نبا حيحص يف امك انخيش اهححصو )۳۳۹٣/۱( هجام نبا )00

 يف ةنينأمطلا امأو» )5517/١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق لادتعالا يف ةنينأمطلا :ينعي (۳)
 :هظفلو عفار نب ةعافر ثيدح نم دمحأ دنسمو نابح نبا حيحص يف تباثف لادتعالا

 .«اهلصافم ىلإ ماظعلا عجرت ىتح كبلص مقأف كسأر تعفر اذإف

 )٤( دمحأ .حيحص )5٠0/5”( نابح نباو )٥/۸۸(.

 .(88/0) نابح نباو (”10/5) دمحأ .حيحص (6)

 . ؟ىلاعتا :(ج) ةخسن يف (؟)

 .(51؟0/1؟) يئاسنلاو (۲۲۷/۱) دواد وبأ .حيحص (۷)

 )١//001(. ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۲۸/۱) دواد وبأ .حيحص (۸)

 .(۲۲۷/۱) دواد وبأ .حيحص (9)



 ةالصلا باتك ۲ ۷۸ مارملا غولب

 . تش م8 :َناَبِح ننال

 ربك اذإ لك ل یار eh ا

 رِيَغ ِهْيَدَي ْعَضَو َدَجَس ت اإ ٠ ُهَناَكَم راَقَف لک َدوُعَي ىَتَح ٠ یر َعَكَر َ

 يِف َسْلَج اّذِإَو «هلْبِقلا ِهْيَلْجِ عِباَصأ ٍفاَرْطَأب َلَبْقَتْساَو ءاَمِهِضِباَق اَلَو ش

 kh «ىّئمُيلا َتَصْنَو «ىئرسبلا و

 تا .هتدَّعَقَم ىَلَع َدَعَفَو .ىّرْخألا َبَصْنَو (ىدرسيلا هلجر مد ةّريخألا

 يراخبلا 0

 اذِإ َناَك هنأ لكك هلا ٍلوُسَر ْنَع ه5 بلاط يبأ ا نب َيِلَع ْنَعَو 2 57

 !ٌمُهْللا َنيِمِلْسُملا َنِم» :ِهِلْوَق ىلإ او كركي :لاَق ٍةاَلَّصلا ىلإ ما

 “لسم ُهاَوَر .هرخآ ىلإ «كدْبَع أَو ر كنأ فكل الإ َهَلِإ ال َكِلَملا تن

 . “ليلا ٍةاَلَص يف َكِلَذ ّنِإ هَل ِةَباَرِر يفَو

 ربك اذإ ةي هللا لوُسَر ناك :َلاَق هذ هَر َيَرُم يبأ ْنَعَو -

 ْدِعاَب !ًءُهَّللا :ُلوُقَأ» :َلاَقَك ُهُتلْأَسَك هَأَرْفَي ْنَأ َلْبَ َةَهْيَئُه تكس ”"ةاَلَصلِل

 نم يِنَمَن !ٌمُهْللا ءبرْعَملاَو ٍقرْشَملا نيب َتْدَعاَب امك يابا نيبو ينيب

 .«وأ» :(ب) ةخسن يف )١(

 يف انخيش هجرخ ةقباسلا هتارقف عيمجب ةعافر ثيدح : تلق (88/0) نابح نبا .حيحص (؟)
 . يراخبلا طزش ىلع هححصو )81٠/7( باطتسملا رمثلا

 )۳( يراخبلا )5١١/١(.

 )٤( ملسم )۱/٥۳٤ ۔ 070(.

 نايب يف انخيش لاطأ مث «هلك مهو اذهو» )١7/5(: ةنملا مامت يف انخيش لاق :تلق (ه)

 ةحيرص ةحيحص ةياور يف امك ةبوتكملا ةالصلا ةيعدأ نم ءاعدلا نأ نايبو هببسو مهولا

 . لفنلا ةالصب صاخ هنأ معز نم ىلع درلاو «ةبوتكملا ةالصلا» : يذمرتلا دنع

 .ملسم حيحص يف امل ةقفاوم يهو (ةالصلا يف) (ج) ةخسن يف (1)



 مارملا غولب ۷۹ ةالصلا باتك

 َياَياَطَح ْنِم يِنْلِسْغا !ًمُهّللا «سّذلا َنِم ضَّيبَألا ُبْوَّنلا ىَقَتُي امك َياَياَطَخ

 . هيلع قمتم هِدَرَبلاَو جْلُتلاَو ِءاَملاب

 ُكِدْمَحِبَو ْمُهْللا َكَئاَحْبُس» :ُلوُقَي ناك هنأ هڪ َرَمُع ْنَعَو 64

 ی لنسب مِلسم هأَوَر (ُكدْيَغ لإ ل كر ىلاعت كسا ُكَرابَت

 فوقوم هَ ني ٌيِنْطْفَراَدلاَو

 ناكر ؟ هيو "تكلا اد لاد ا او
 ~~ ۾ if o ى م 2 7 on ص

 هزْمَه ْنِم ميجّرلا ِناطْيْسلا َنِم ميِلَعلا عيِمَسلا هللاب ذوعأ» :ريبكتلا َدْعَب ل

 .اهْثْمَنَو ِهْحْفَنَو

 8م اه اس

 م 5 5 اذِإ َناَكَو «4َِملنعْلا بر هلي دملا ب ةءاَرِقلاَو «ريبكتلاب

Ea ll 

 .هل ظفللاو )519/١( ملسمو (۱۸۹/۱) يراخبلا )١(

 يف يوونلا لاق «ءعطقنم اذهو :تلق» )٤۸/۲(: ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۹۹/۱) ملسم (۲)

 نأ ةدبع نع) عقود اذكه :يئاسنلا يلع وبأ لاق» :(دنهلا عبط - )۱۷۲/١ ملسم حرش

 نأ يوونلا ركذ مث غ نم ی مل ا یا نبا وهو نبع نأ یس درم وعز اربع
 . .هداريإب حماست كلذلو ًادصق ال ًاضرع رثألا اذه دروأ امنإ ًاملسم

 الوصوم حص دقو :تلق» :قباسلا ردصملا يف انخيش لاق )٠٠/١( ينطقرادلا . حيحص (9)

 لاق مث «يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلاو يواحطلاو فلا ےف ا یا نبا هجرخأف

 1 . . ينطقرادلا اذكو يبهذلاو مكاحلا هححصو حيحص هدانسإو) : انخيش

 مث «ىرخأ قرط نم ًاعوفرم حص دق ثيدحلا نكل» :قباسلا ردصملا يف انخيش لاق (6)
 .انخيش اهركذ

 نباو ٠( /۲) يذمرتلاو )١735/1( يئاسنلاو )35١7/١( دواد وبأو )٥۰/۳( دمحأ . .حيحص (8)

 ادارو هدهاوشو هتحص ًانيبم (۵۱/۲) ءاورإلا يف انخيش هيلع ملكت دقو )1551/1١( هجام

 نم هلو» :هلوق ليمج نم ناكو )١1105/6( ةحيحصلا يف كلذ طسب مث هفعض نم ىلع

 ثيدحلا نأ كلذ ىلع فقاولا عطقي ام هيلع فلسلا لمع نايرجو دهاوشلاو قرطلا

 («. . . ليصأ لصأ هل حيحص

 . «هسأر عفر» :ملسم يف (5)



 ةالصلا باتك i '"  مارملا غولب

 َناَكَر ءًأسِلاَج َيِوَنْسَي ىَتَح ذج ْمَل "دوجمُسلا َنِم َعَقَر ''اَذِإَو ءامِئاق يوس

 «ىّئَمُيلا بصي .ىَرْسُيلا ُهَلْجِر ُشِرْمَي َناَكَو َةّيِحَتلا ِنْيَنَعْكَر لك يف لومي

 . عبسلا شارف هيعاَرِذ ّلَجَرلا شرفي نأ ىَهْنَيَو «ِناَطْيَسلا ٍةَبْقَع ْنَع ىَهْنَي َناَكَو

 . لع هَل َو «مِلْسُم هَجَرْخأ . ميِلْسُتلاِ ءالصلا ُعِتْحَي َناَكَو

 يم وذ ونت قري داك هللا لوسر نأ 9 َرَمُع نبا نَعَو 357

 . ويل نم .عوشلا نِ ةأر عكر اَذِإَو عوكل ربك اإ ةالَصلا حتا اإ
 امه َيِذاَحُي ىَنَح ِهْيَدَي عفر : واد e ثیدح يفر

 نبا ثيِدَح وخت بو ٍثريّوحلا نب ِكِلاَم ْنَع '' مِلْسْمِلَو .ُرْبكي ربك مث ٠هْيَبْكْنَم
 ا 2 امهب َيِذاَحُي ىتَح :َلا 2 َرَمَع

 ْعْضَوَف لك ّيبْنلا َعَم ُتْيَلَص :لاق هي رجح نب ٍلِئاَو ْنَعَو - ۷
 . "ةَمْيَرُخ ُنْبا ُهَجَرْحَأ .هِرذَص ىَلَع ىَرْسْبلا ِهِدَي ىَلَع ىتمْيلا هدي

 ال» :هكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَك هه ِتِماَصلا نب َةَداَبُع ْنَعَو - ۸
 . “يلع ُقَمَتُم «نآرقلا 1 أَرْقَي ْمَل ْنَمِل َةاَلَص

 .حيحصلا يف امل ةقفاوملا يهو ءاذإ ناكو» :(ج) ةخسن يف )١(
 .«ةدجسلا نم» :ملسم حيحص يف (۲)

 يبأ نيب عاطقنالا يه ظفاحلا اهيلإ راشأ يتلا ةلعلاو :تلق )٠۷/١( ملسم .حيحص ()
 يف امك هسفن رجح نبا ظفاحلاو ربلا دبع نبا ظفاحلا كلذل راشأ امك ةشئاعو ءازوجلا
 نإف ىلاعت هللا ءاش نإ حيحص ثيدحلا نكل» :انخيش لاق نكلو (۲۱/۲) انخيشل ءاورإلا
 PEEP NPE وابا ابا هنم ىلوألا ةلمجلل

 .767(2؟ مقر) دواد يبأ حيحص يف اهتركذ دقو اهداريإب مالكلا لوطي

 .(۲۹۲/۱) ملسمو «هل ظفللاو (۱۸۷/۱) يراخبلا (5)
 ١5٠ -١15١(. درر د جم ا هل لل . حيحص )6(

 .(۲۹۳/۱) ملسم (5)
 فيعض اي :ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف انخيش لاق )۲٤۳/۱( ةميزخ نبا .حيحص )۷(

 ىرخأ قرط نم ءاج حيحص ثيدحلا نكل ظفحلا ئيس ليعامسإ نبا وهو المؤم نأل
 .(۸۸) ةالصلا ةفص ًاضيأ رظناو «هل دهشت ثيداحأ ردصلا ىلع عضولا يفو هانعمب

 .هل ظفللاو )190/1١( ملسمو (۱۹۲/۱) يراخبلا (۸)



 مارملا غولب ۸۱ ةالصلا باتك - "

 ا ر ال الص ئزجت الر : ّيِنطْفَراَدلاَو نابح نبال ةياور يفو

 :ناّبج نْباَو يِږِمرَتلاَو َدْواَد يِبَأَو دمحأل 5 يِفَو 9 "بانكا ةَحِتافب

 ٍةَحِتاَفب لإ اوُلَعْفَت اَل» :َلاَق ءْمَعَن :اَنْلُق '؟ْمُكِماَمِإ ٌفْلْخ َنوُأَرْفَ ْمكّلعْلا
 .«اهب ْأَرْقَي ْمَل ْنَمِل ًةاَلَص ال هنا .باتكلا

 اراك EF ذلك لا نأ هڪ سنأ ْنَعَرو 2 ٩۹
 د ل نم .«نمَلَمْلا بر هي دنكلا» ب ةالصلا َنوُحِتَتَْي

Eوأ يف 4 يآ لأ مت مشو نورقزو  
 َدوُوَهَجَي ال : : َةَمْيَرْخ نباَو َيِئاَسْنلاَو َدَمحأل ٍةَياَوِر يِفَو .اًمرِخآ يف الو َةَءاَرِق

 4 را یکتا 1 مس و ب

CC" خخ 

 )77١/١( صيخلتلا يف ظفاحلا لقنو 2) ينطقرادلاو (45/0) نابح نبا . . حيححص )۱(

 هحيحصت لقنو (91/) ةالصلا ةفص يف انخيش ثيدحلا ححصو «هححص ناطقلا نبا نأ

 . ًاضيأ ينطقرادلا نع

 (155و90و45/0) نابح نباو (۱۱۷/۲) يذمرتلاو (۲۱۷/۱) دواد وبأو )1۳/0( دمحأ (۲)

 يف لاقو «تاقث هلاجر دانسإب دواد وبأ هجرخأو» )١75/١(: ةياردلا ىف ظفاحلا لاقو

 ابح نباو ينطقرادلاو يذمرتلاو دواد وبأ هححصو» :(771/1) ريبحلا صيخلتلا
 نأ الإ اولعفت ال» : ظفلب (49) ةالصلا ةفص يف انخيش هنسحو :تلق «يقهيبلاو مكاحلاو
 .«اهب أرقي مل نمل ةالص ال هنإف باتكلا ة ةحتافب مكدحأ أرقي

 .(ج) ة ةخسن نم ةدايز 49

 )٤( ملسمو ءهل ظفللاو (۱۸۹/۱) يراخبلا )49/1١؟(.

 لودع تاقث نم ةدايز هذهو» :(7945/56) يرابلا حتف يف بجر نبا ظفاحلا ل :تلق )٥(

 ا نمير انيس ل ليتم ا لد ناك يفق : ظافح

 هغولبو هتحاصفو هتغالب نم رهتشا ام عم اهملاعو مهمامإو ماشلا لهأ هيقف يعازوألا

 .دافأو داجأ دقف همالك متت رظناو «. . .كلذ نم ايلعلا ةورذلا

 هقيلعت يف لاقو )500/1١( ةميزخ نبا )١175/5( يئاسنلا 0 دمحأ .حيحص )٦(
 ذإ ءيشب سيلف بارطضالا نم هب لعأ امو حيحص هدانسإ» )١59/١( ةميزخ نبا ىلع

 .«انه كلذ نايبل لاجم ال نكل فالتخالا هوجو نيب قيفوتلا نكمي



 ةالصلا باتك - " ۸۲ مارملا غولب

 و ٤ oD e ما ماش 613ه عوم
 يف ُيفْنْلا لمحي اذه ىلعَو نورس اوناك : 4 نبال ىَرْخأ يفو

 .اًهّلَعَأ ْنَمِل ًافالخ مِلْسُم ةياور

 لأ مست »أرَ ١ َرْيَرُه يبأ ءاَرَو ُتْيَلَص : داب يلا

 َنْيِمآ : َلاَق 4َنيلاَص اصلا الو $ َعَلَب اَذِإ ىَتَح «ِنآَرُقلا مب ارق م 4یا کیا

 ىسفن یدلاو لسا ل وُقَي ْمُث ءُرَبكأ هللا : سولُجلا َنِم َماَق اَذِإَو َدَجَس اَمْلُك لوفي ر

 e ُيئاَسنلا هاَوَر . هلع وللا ا ينإ هِي ب
 ا

 اور اتا ىَتحمإ اهن زا 57 ار و اوؤَرقاف َةَحِتاَملا
 تو و ٰينطفر ادلا

 ٍنآْرُملا ّمأ ٍةَءاَرَق ْنِم ْعَرَف اإ ةي هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق ُهْنَعَو 29د ۲

 2 ُمِكاَحلاَو ُهَئَسَحَو َيِنطْفَراَدلا هاَوَر «َنيِمآ» :لاَقَو ُهَّنْوَص َعَفَر
 ٠ (6ه)هءو ه هر عا < 4 2 0 ٠< ه7 2إ

 هوحن رجح نب لئاو ثيدح نم َيِذِمْرَتلاَو دواد يبألو

 انخيش هرقأو ةميزخ نبا ىلع قلعملا هفعضو )7١0١/١( ةميزخ نبا .فيعض )١(

 يبأ نب ديعس طالتخاب انخيش هلعأو )1١01/١( ةميزخ نباو )۱۳٤/۲( يئاسنلا .فيعض (۲)

 ةيارلا بصن ىلع لاحأو ذوذشلاب هيف ةلمسبلا ركذ لعأ نيتدحتلا نفعي نأ ردو: لاله

 )١54(. ةنملا مامت يف همالك صن رظناو يعليزلل

a (۳)ينطقرادلا و  E )انا )١٠١/١ 

 ةدايز وهف - ةقث وهو - ًاعوفرم هأور اذإف انايحأ ثيدحلا فقري كف كارلا نأل ا

 .«ملعأ هللاو هنم اهلوبق بجي

 ةا يف انخيش لاق (۲۲۳/۱۷) مكاحلاو )75/١”( ينطقرادلا .هريغل حيحص )٤(

 ل ع ا ا وجل ًاضيأ فيعض هدانسإ) :(۳۸/۲)

 هل نإف حيحص هانعم ظفللا اذه نكل . . .فيعض وهو قيربز نباب فورعملا وهو يديبزلا

 .؟حيحص دنسب رجح نب لئاو ثيدح نم ًادهاش
 قباسلا ردصملا يف امك انخيش هححصو (۲۹/۲) يذمرتلاو )١17/١( دواد وبأ . حیحص )٥(

 )۸۳۳/١(. ةحيحصلا يفو



 مارملا غولب A ةالصلا باتك

 ىَلِإ ّلْجَر َءاَج :َلاَق © يَنْرَأ يبا نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - ٣

 ام يِنَمْلَعَف ا نارذلا ي نأ فا ىلإ :َلاَمَف هلك ّيبنلا

 لاو ءُهَللا الإ َهَلِإ اَلَو هِل ُدْمَحلاَو «وللا َناَحْبُس ل : َلاَقَف «ينئزجُي

 دا ارو دلا «ميظَعلا ّيِلعلا للاب الإ د6 الو لوك لا
 . "”هكاَحلاَو َيِنَطفَراَدلاَو َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو «َيِئاَسْنلاَو دوا

 اريك اب يَلَصُي لك هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق هڪ َةَداََ يبأ ْنَعَرو 2-54
 ا[ نْيَتَروُسَو باّتكلا ٍةَحِتاَمِ نييلوألا ِنْيَتَعكَرلا يف ٍرْضَعلاَو رهظلا يف

 .باتكلا ٍةَحِتاَفِب ِنييَرْخألا يف و ادق لوألا كلا لرظنو اأ ل |
 © و
 هم ىمتم

 َماَيِق ُرُرْحَت انُك :َلاَق #4 َيِرْذُحلا ٍدِيِهَس يبأ ْنَعَر 2-6

 نم ِنييلوَألا ِنْيَتَعْكَرلا يِف ُهَماَيِق اَنْرَّرَحَف ءِرْضَعلاَو رهظلا يف ةي هلل ٍلوُسَر
 كِلَذ ْنِم فصلا َرْدَق نيَيَرخَألا يفو ءٍةَدَجَسلا یز 9 رلا# َرْدَق رهظلا

 ىَلَع ِنْيَيَرْخَألاَ ءِرْهْظلا َنِم نْيَيَرخألا ٍرْدَق ىلَع ٍرصَعلا َنِم ِنيََلوألا يفو
 e ا

e05م نِييلوألا ٌلِيِطُي نا َناَك :لاق ٍراَسَي ِنب َناَميلُس  

 ءاشعلا يفو «لصَمُملا راصقب برْعَملا يف e َرِصعْلا فو ءرهظلا

 :ةدايز هريغو دواد يبأ دنعو «دمحأ دنسم يف امل ةقفاوم يهو ةثالثلا لوصألا يف اذك )1١(

 ۰ . (هنم)

 )١١7/0( نابح نباو )۱٤۳/۲( ىئاسنلاو (۲۲۰/۱) دواد وبأو )۳٥۳/٤( دمحأ .نسح (۲)

 :(170) ةنملا مامت يف انخيش لاق )۲١١/١( مكاحلاو (٤٠۳و۳۱۳/۱) ينطقرادلاو
 )٠۳(«. ليلغلا ءاورإ يف نيبم وه امك نسح هدانسإو»

 .(۳۳۳/۱) ملسمو (۱۹۳/۱) يراخبلا (۴)
 )8( ملسم )۱/۳۳٤(.

 ىف :(ج) ةححسن يف )0(



 ةالصلا باتك As مارملا غولب

 بأ ٍدَحَأ َءاَرَو ُتْيَلَص ام :َةَرْيَرُه وُبَأ لاق ءهلاوطب حْبَصلا يِفَو ءِطَسَوِب

 0 ٍداَنْسِإب َىِئاَسْنلا ُهَجَرْحَأ .اًذَه ْنِم لكك هلل ٍلوُسَرب ٌةاَلَص

 ۰ ع و . روطلاب برْغَملا يف

 ٍةالَص يف ْأَرْقَي ةي هللا لوسَر ناک : َلاَك كك َةَرْيَرُه يبأ ¿ ْنَعَو 2 6

 .«نّضإلا لع قآ لهو ءَةَدْجَسلا ليت © لا ٍةَعُمْجلا موي رجفلا
 ا و
 هم ,نقىفنم

 )4( ٤ 25 ريب ه . 8 ص e ا م

 هيآ هب ْتْرَم اَمَف هلك بتلا َْعَم ُتْيَلَص :َلاَق هڪ َةَمْيَذُح ْنَعَو 29 ٩

 ُهَجَّرْخَأ .اًهْنِم َدّوَعَت الإ باَذَع ُهَيَآ اَلَو ءُلَأْسَي اَمَدْنِع َفَهَو الإ ٍةَمْحَر

 ْ (يَذِمْدَتلا ُهْسَحَو ٌةَسْمَخلا

 يِنِإَو اَلأ» :يي هللا لوُسَر لاك :َلاَث © ِساَبَع نبا ٍنَعَو 3 "3
 امَأَو بولا ِهيِف اوُمُظَعَف ٌعوُكْدلا امأَك ءًادِجاَس وأ ًاعكاَر َنآُقلا ارق نأ تيه
 © ءاَوَر .ْمُكَل ِتاَجَتْسُي نأ ْنِمَقَف ءِءاَعذلا يف اوُدِهَتْجاَف ُدوُجّسلا

 ىلع وهو نسح هدانسإو» :(۲۹۹/۱) ةاكشملا يف انخيش لاق )١717/5( يئاسنلا .نسح )١(
 س رش

 .(۳۳۸/۱) ملسمو )۱۹٤/۱( يراخبلا (۲)
  (۳)يراخبلا )۲/٥( ملسمو )٥۹۹/۲(.

 )٤( تاقث هلاجرو» :(۳۷۸/۲) حتفلا يف ظفاحلا لاق (178/1) ريغصلا يف يناربطلا . فيعض `
 ءاورإلا يف انخيش هلاق «هلاسرإ متاح وبأ بوص نكلو )۳/۹٦(.

 )٥( دواد وبأو (٤۳۹و ٤۳۸و۳۸۲ /۰) دمحأ .حيحص )۲۳١/١( يئاسنلاو )۱۷٦/۲و(
 يذمرتلاو )٤۸/۲( هجام نباو )١/٤۲۹( ملسم يف ثيدحلا لصأو :تلق )٥۳٦/١ -

  ) ۷.اذوعت ذوعتب رم اذإو لأس لاؤسب رم اذإو حبس حيبست اهيف ةيآب رم اذإ» : ظفلب
 )5( ملسم )۳٤۸/۱(.



 مارملا غولب م ةالصلا باتك - "

 ٍهِعوُكُر يف ُلوُقَي كي هللا ُلوُسَر َناَك :ْثَلاَك اهي َةَضِئاَع ْنَعَو - 53١
 . بيَ قمم «يل زِفغا !َمُهَّللا ءَُكِدْمَحِبَو “مهلا َكَئاَحْبس» :ِهِدوُجْسَو

 ٍةاَلَّصلا ىلإ َماَق اَذِإ هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق هن َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - ۲

 (هَدِمَح ْنَمِل هللا عِمَس» :ُلوُقَي مت كري نيج ُربَكُي مل موفي نيج ربك
 ت ءاَدْمَحلا َكَلَو اَنَبَر» :مِئاق َوُهَو لومي م «عوكرلا َّنِم ُهَبْلُص ُعْفْرَي َنيِح

 دَجْسَي َنيِح ربك مّن ُهَسْأَر ُمُقْرَي َنيِج رَبي م ءًادِجاَس يِوْهَي نيج رَبي

 ّنِم ُموُقَي َنيِح ُرَبَكُيَو ءاَهْلُك ٍةاَلَّصلا يف َكِلَّذ ُلَعْفَي م ءُعَفْرَي َنيِح رَبي مٿ
 . ”1ويَلَع قمم .سولُجلا َدْعَب نيتثثلا

 اذ ايب هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق هذ َيِرْذُحلا ٍدِيِعَس يبأ ْنَعَو - ۳
 تا َومَسلا ام دملا كل اار 0 للا» : لاق عوگ ol َعُفَر

 لفأ دعب يش ْنِم تش ام ء لِمَ ا ام اوا ءضزألا 7[ لمو]
 اَمِل َعِناَم ال !َمُهَّللا ءُدْبَع َكَل اَنَّلُكَو ءُدْبَعلا َلاَق اَم اا
 ا كتع دلا د ْعَمْنَي الَو َتْعَنَم اَمِل يِطغم الو َتْيَطغأ

 0 اور

 ْنأ ٌُتْرِمأ» :ة هللا ُلوُسَر لاق :لاق 4 ساَبَع نبا نَعَو - "“؛

 نم ثالثلا ةيطخلا لوصألا يف ةدوجوم ريغ يهو ؛انبر مهللا كناحبس» :نيحيحصلا يف )١(
 . مالسلا لبس ةخسن يف ةتباث يهو عولبلا خسن

 ) (۲يراخبلا )١/3١1( ملسمو )٠١/١(.

 .(195 ۔ ۲۹۳/۱) ملسمو ۰ )٠/١ يراخبلا (۳)

 ديعس يبأ ةياور يف ملسم يف «مهللا» : ظفل دجأ مل» :مالسلا لبس يف يناعنصلا لاق )٤(

 .«سابع نبا ةياور يف اهتدجوو
 .(ب) ةخسن نم ةدايز (٥)

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (5)

 )۷( ملسم )۳٤۷/۱(.



 ةالصلا باتك " A۸٦ مارملا غولب

 ‹نْيديلاو - عز ىلإ هديب ع ةهبجلا ىلع ىَلَع :مظغأ ٍةَعْبَس ةعبس ىلع ا

 غ وم دلا فاطر : نْيَتيْكرلاَو

 هْيَدَي َنْيب َجَرَف ىَلَص اذ َناَك ل يتلا نأ هه َهَئْيَحُب نبا نَعَو 9 6
 . هْيَلَع قمم . هيطبإ ضاَيَب ودبي ىَتَح

 › :ةل هللا َلوُسَر لاق :َلاَق "7 بزاَع نب ِءارَبلا نَعَو 9 5

 Me هأَوَر 559 ا ‹كْيَمك نش ٌتدَحَس

 ا هاَوَر باا مض دَجَس اذَِو ِهِعباَصَأ

 .اعيَرَتُم يَلَصُي اي هللا َلوُسَر تيار :ْتَلاَك اقف َةَسِئاَع ْنَعَو 2 ٨۸
 e نبا هَحَحَصَو ( ّيئاَسْنْلا هأَوَر

 :ِنيََدَجّسلا َنيَب لوفي ناك كي يتلا نأ © ساّبَع نبا ٍنَعَو 9 ۹

 الإ ٌةَعَبرَألا اَور (يِنَقُزْراَو «يِيِفاَعَو «ينِدُْهاَو ءيِنْمَحراَو «يل ْرِفْغا ! ّعُهْللا»

 . "ئالا ُهَحَحَصَو ءَدّواَد يبأل طظفللا َيِئاَسْنلا

 )١( يراخبلا )١/75١7( ملسمو )١/5805  500(.

 )۲( يراخبلا )۱/۲۰٥( ملسمو )١/7057(.

 . اهنعال :(جو ب) ةخسن يف )۳(

 (£) ملسم )۳٥۹/۱(.

 )١59(. ةالصلا ةفص يف انخيش هححصو (YV,1۲4/1) مكاحلا . . حيحص ف

 ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو (۸۹/۲) ةميزخ نباو )۲۲٤/۳( يئاسنلا . . حيحص )0

 يبأ ريغ ثيدحلا اذه ىور ًادحأ ملعأ ال) :ثيدحلا بقع لاق ثيح يئاسنلا ابقغتمو

 نظ اذه :تلق» :(ملعأ ىلاعت هللاو أطخ الإ ثيدحلا اذه تيمحأ الو ف وشو دوا

 يئاسنلا ًابقعتم صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو «هب هلالعإ زوجي الف حيحص دنسلاو

 ةعباتمب يناهبصألا نب ديعس نب دمحم قيرط نم يقهيبلاو ةميزخ نبا هاور» :(5؟7/1)

 . هيف أطخ ال هنأ رهظف دواد يبأ

 )1( مكاحلاو (۲۹۰/۱) هجام نباو (۷1/۲) يذمرتلاو (١7؟١/5) دواد وبأ .نسح (۷)

NO)١58/١(. هجام نبا حيحص يف هححصو )١170/١( دواد  



 مارغلا حولي AV ةالصلا باتك ۲

 دَ ءيَلَصُي ي ئبتلا ىَأَر هنأ 4 ِثرْبَوُحلا نب ِكِلاَم ْنَعَو _- ۰
 . ''”يراخبلا هاور .أ دِعاَق يوسي 2 ىَتَح هني ْمَل ؛ِهتاَلَص ْنِم رْثو يف ناک )۱(

 ذئب ارش كنق ل04 41 كوسر نأ نا ی ني يا نلوس 11
 . هيلع قمتم .ُهَكَرَت مث ءِبَرَعلا اأ م احا لع قعدت . عوكرلا

  reري اه ا ٠ ا ه ۳ 3

 اَرَو 0 6 هجو نم هوحد َيِنطفَرادْلاَو دمحالو  rE 0حبصلا يف

 “يذلا َقَراَف ىح ْتْ'ْقَي َلَرَي ْمْلْق .

 لع وأ - اَعَد اإ الإ ُتْنْقَي ال َناَك هلك ّئىبتلا نأ ُهْنَعَو - ۲
OE 1 3 

 هميرح ن هحخص ر 1

 !ِتَبَأ اَي :ىبأل ُتْلُق :َلاَق َىِعَّجْشَألا قراط نب ٍدْعَس ْنَعَو - ۳
 اوُناكَفَأ ءَىِلَعَو َناَمْنْعَو َرَمْعَو ركب يِبأَو ي هلل لوُسَر َفلَخ َتْيَلَص ْدَق ُكْنِإ
 . واد اَبَأ الإ ُةَسْمَحلا ُهاَوَر .ٌثَدْحُم !ئَنْب يآ :َلاَك ؟رَجَملا ْيِف نوفي

 )١( ۔ ۲۰۸/۱) يراخبلا ۲۰۹(.

 )0( يراخبلا )٤/۱۲۲ - ۱۲۱( ملسمو )519/1١(.

 .(۳۹/۲) ینطقرادلاو ((49و؟ ١ 7141116/) دمحأ (۳)

 )٤( دمحأل ةياور يهو (۳۹/۲) ينطقرادلا :يأ )16(.

 .هدنس حيحص دانسإ اذه : هللا دبع وبأ لاق» :هتياور بقع (۲۰۱/۲) يقهيبل لاق .ركنم (©)
 هدنس نوكي فيك» :لاقف ) يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا هبقعتو «هتاور ةقث

 لبنح نبا لاق هيف ملكتم يزارلا ناهام نب ىسيع رفعج وبأ عيبرلا نع هيوارو ًاحيحص
 نبا لاقو ظفحلا ئيس :سالفلا لاقو ًاريثك مهي :ةعرز وبأ لاقو يوقلاب سيل :يئاسنلاو
 اهنكلو دهاوش هريغو ىقهيبلا هل ركذ دقو :تلق ؛ريهاشملا نع ريكانملاب ثدحي :نابح
 ٠ .0784/6) ةفيعضلا يف انخيش هلك كلذ طسب دقو حصت ال

 انخيش هححصو (؟١؟7/8) حتفلا يف ظفاحلا هححصو )۳٠٤/١۱( ةميزخ نبا .حيحص (5)
 .(۱۷۹) ةالصلا ةفصو (۳۸۸ - ۳۸۷/۴) ةفيعضلا رظناف دحاو ريغ نع هحيحصت لقنو

 ام نباو )۲٥۲/۲( يذمرتلاو )3١5/2( يئاسنلاو ("9/5و4775) دمحأ .حيحص (۷)
 .«حيحص هدانسإو :تلق» :(۱۸۳/۲) ءاورإلا يف انخيش لاقو )۳4۳/۱(



 ةالصلا باتك A۸ مارملا غولب

 5-6 0 ياع ‹َتْيدَه ْنَميِف نندها اهلل" رولا ٍتوُنُق يف ّنُهْلوُقأ

 كنف ءَتْيَضَق ام ّرَش يِنِقَو «تْيْطْغأ اًميِف يل ُكِراَبَو تدلون نَميف يلو

 هور «َتْيَلاَعَتَو اتر تکا ءَتيَلاَو ْنَم لي ال هن «كْبلَع ىَضْقُي الو يِضْفَت

 «تيداع ْنَم رعي الو : ىقهيبلاو ٌيِناَرَبَطلا دارو ا

(OD + 12-7 foo oT o lT هما ° e 25 
 . 0( لا ىلع هللا ىلَصَو)» : هرخا ىف َرخا هجو نم ئئاسنلا داز

 ءاَعُد اَنُمَلَعُي ي هللا لوُسَر ناك :َلاَق © ساَبَع نبا نَع يِقهْيبلِلَو
 ) 7 هم © 5 9 ٠ ع ٠ ر

 يا هدّنس يو . حبصلا ةالص نم تونملا ىف هب وعدد

 َدَحَس اذإ» :ِلك هللا لوسَر لاق :َلاَق هيض ةر َريَرُه يب ْنَعَو 2 ٥

 . ''"ةالقلا ُهَجَرْخَأ يبتكر َلْبَق هْيَدَي ْعَضِيْلَو ءريِعَبلا كري اَمَك كري الف ؛ ْمُكُدَحَأ

 يذمرتلاو (558/) يئاسنلاو (77/5) دواد وبأو (٠٠۲و۱۹۹/۱) دمحأ . .حيحص )1١(

 )١7/7/7(. ءاورإلا يف انخيش هححصو (۳۷۲/۱) هجام نباو (۳۲۹/۲)

 يف انخيش لاقو (۳۸/۳و۲۰۹/۲) يقهيبلاو (70وا/5وا/لا” /7) ريبكلا يف يناربطلا .حيحص (۲)

 صيخلتلا يف ظفاحلا لاق امك ثيدحلا ىف ةتباث ةدايز هذه» )۱۸١(: ةالصلا ةفص

 ۰ .«لصألا يف كلذ تققحو

 .«ملسو يبنلا ىلع» ل حلا يف )۳(

 دقو فيعض اهدانسإو» )۱۸١(: ةالصلا ةفص يف انخيش لاقو )۲٤۸/۳( يئاسنلا .فيعض )٤(

 يف تبث دق» :انخيش لاق مث «مهريغو يناقرزلاو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا اهفعض
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصي ناك هنأ ناضمر مايق يف بعك نب يبأ ةمامإ ثيدح

 .٠ . .(۱۰۹۷) هحيحص يف ةميزخ نبا هاور نيم دوت ادلكو ترتاح ىف

 .(114/1) ءاورإلا يف انخيش هفعضو )۲٠٠/۲( يقهيبلا .فيعض ()

 يف انخيش لاقو (08/5) يذمرتلاو )3١17/5( يئاسنلاو (۲۲۲/۱) دواد وبأ . .حيحص (5)

 دع تاجا دقو حدقي ال امب ثيدحلا لعأ دقو حيحص دنس اذهو» :(۷۸/۲) ءاورإلا

 هنع بذلاو ثيدحلا اذه حيحصت يف ةلاسر انخيشلو هرظناف ءاورإلا يف انخيش كلذ

 . .«كوربلا ثيدح نع كوكشلا ةلازإ» اهمسا

 مكدحأ دمعي» : ظفلب هدنع هنأل ديجب سيل ظفللا اذهب يذمرتلل ثيدحلا وزع :هيبنت

 ْ .«لمجلا كرب هتالص يف كربيف



 مارملا غولب ۸۹ ةالصلا باتك - ؟
 آس ل لل ل ل س

 َدَجَس اَذِإ لك هللا وسر تيار :رجُح نب لِئاو ِثيِدَح ْنِم ىَوْمأ َوُمَو

 ا زألا ٠ هج رخ >أ .ِهْيَذَي لبق ِهْيَتبكَر عضو

 دوو وك ينو ا ا نع ادهاش لوألل نإ
 . "9ًافوُقْوَم ًاَقْلَعُم یراخبلا

 “رهت َدَعَق د اذِإ ناك وک هللا لوس أ ا رع نبا نعو - ۲٦

 اد دقعو «ىئميلا ىلع ىتمنلاو ‹یّرسیلا هتک 1 ىلع ىّرسيلا هدي عضو

 ةعباَصَأ ضَبَكَو :ُهَل ةياَور يِفَو .مِلْسُم ُهاَوَر .ةباَسلا ِهِعَبْضِإي َراَشأَو «نيِيْضخو
 . *اَهبإلا يل يتتلاب َراَشَأَو ءاَهْلُك

 ايل َتَمَتْلا :َلاَق 5# ٍدوُعْسَم نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - ۷
 ُتاَوَلَصلاَو هلل ُتاّيجتلا :لُمَيْلَف راجت مقدما لص اَذإ» :َلاَقَف ةا هللا لوس
 ىلَعَ e اَْيَلَع 0 كاتو هللا ُةَمْحَرَو بنل اَهْيَأ َكِيَلَع مالَسلا ا

 ظْفَللاَو هيلع ُىَقَتُم .«وُعْدَيَم هل E نوي كشكل 20 عةلوضوو
 6 هك

 ام نباو (57/1) يذمرتلاو (75714و7/5١٠) يئاسنلاو (55؟/١) دواد وبأ .فيعض )1١(
 نايب يف انخيش لاطأ مث «فيعض دنس اذهو» :077/5) ءاورإلا يف انخيش لاق )١/587(

 هارت ال امب (۱۹۳) ةنملا مامت يفو (4۲۹) ةفيعضلا يفو هيلإ راشملا عضوملا يف هفعض
 . باتك يف

 ملسم طرش ىلع (۷۷/۲) ءاورإلا يف انخيش هححصو )۳۱۸/١( ةميزخ نبا .حيحص )۲)

 . ظافحلا نم ةعامج نع هحيحصت لقنو

 .(۲۰۲/۱) ًاقلعم يراخبلا (۳)
 .«دهشتلا يف» : حيحصلا يف يذلاو «دهشتيلا :(خ) ةخسن يف ()

 .(504و١/508) ملسم ()
 )001/1١(. ملسمو (۲۱۲/۱) يراخبلا (5)



 ةالصلا باتك "  ۹۰ مارملا غولب

 .''ُدُهَسَتلا اَنيَلَع ٌضَرْفُي نأ َلْبَق ُلوُقَت انُك : َيِئاَسَنِلَو

 اذن َساَنلا ا 1 ؟5 . دق
 هملعي ن و ءَدُهّسَتلا ُهَمْلَع لكي يلا نأ :دمحالو

 ورجآ ىلإ .هلل ُتاَبَيَطلا ُتاَوَلَصلا تاک Ry ُتاَيِحَتل

 ًالجَر ةئ هللا ُلوُسَر َعِمَس :َلاَق هذ ٍدِئَبُع نب َةَلاَضَف ْنَعَو _ ۸

 :لاَقَف لكي ئبنلا ىَلَع َلَصُي ْمَلَو هللا دجمي ْمَلَو هَتاَلَص يف وُْدَي

 ءائقلاَو ِهْبَر "”ديجمتب اديك ْمُكُدَحَأ ىَلَص اًذِإ» :َلاَقَف ُهاَعَد م اذه لج

 ٌةَتاَلَئلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر . اش ام وعدي 4 ءالي يبَنلا ىلع يَلَصُي مث

 . ””هكاَحلاَو َناَبِح ُنْباَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو

 SS لاق :َلاَق هه َيِراَصْنألا ٍدوُعْسَم يبأ ْنَعَو 29 ۹

 م تكشف ؟كيلع ل تنك كلغ لفت ذآ هللا انزئ1 1مل لوشَو أَ
 َتِيَلَص امك ءِدَّمَحُم لآ ىَلَعَو ءِدَمَحُم ىَلَع لص !ًمُهّْللا :اولوق» :َلاَق

 .ىربكلل اهازعف يريهزلا خألا تتافو )٤١/۳( يئاسنلا )١(

 .دنسملا يف امل ةقفاوملا يهو «ملعي» :(ج) ةخسن يف (۲)

 اذهو» :دنسملا ىلع هقيلعت يف طوؤنرألا بيعش خيشلا لاق )777/١( دمحأ .فيعض (۳)

 فيصخو هيبأ نم عمسي مل دوعسم نب هللا دبع نبا ةديبع وبأ «هعاطقنال فيعض دانسإ

 . هيف فلتخم نمحرلا دبع نبا وهو
 .(۳۰۲/۱) ملسم (5)
 دواد يبأ ننس يف ام هتقفاومل نيتخسنلا يف ام تبثأو اهللا دمحي ملو» :(ج) ةخسن يفو ()

 ديجمتلا ا عياد ع كلذك ردصم ام ريغ يف هدورولو هل قايسلا ذإ

 . (هدجمي د ا )701/١(: ةميزخ نبا دنع دروو

 .هل قايسلا ذإ دواد يبأ ننس يف امل قفاوملا وهو «ديمحتب)» :(ج) ةخسن يف 05(

 نباو )0١17/0( يذمرتلاو )٤٤/۳( يئاسنلاو (۷۷/۲) دواد وبأو )۱۸/١( دمحأ .نسح (۷)

 :(85 ص) ةالصلا لضف يف انخيش لاق (518و١/70) مكاحلاو (۲۹۰/۰) نابح

 .(۲۷۸/۱) دواد يبأ حيحص يف هريغل هححصو «نسح هدانسإلا



 مارملا غولب ۹۱ ةالصلا باتك - ۲

 ىَلَع َتْكَراَب اَمَك ءِدَمَحُم لآ ىَلَعَو ءِدّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو «َميِهاَرْبِإ لآ ''ىَلَع
 ُهاَوَر ؛ْمُتْمِلَع "امك ُماَلَّسلاو ءٌدِيِجَم ٌديِمَح َكْنِإ «َنيِملاَعلا يف َميِهاَرْبِإ لآ

 َكِيَلَع اَْيَلَص ُنخئ اذ َكِيَلَع يَلَصُت فيَ :هيف “*ةَمْيَرُخ نبا َداَزَو ملم

 َدهَسَت اًذِإ» :ِلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق و َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 2 05
 باذَع ْنِم كب ذوعأ يْنِإ !مهللا :لوقي « عبر ْنِم هللاب ْدِعَتْسَيِلُف ؛ ْمَكَدَحأ

 حبسملا ٍةئِْف ْرَش ْنِمَو ءِتاَمَملاَو اّْحَملا ةف ْنِمَو ءِرْبَقلا ٍباَذَع ْنِمَو :َمَْهَج
 ٍدُهَسَتلا َّنِم ْمُكُدَحَأ ٌعَرَف اَذِإ» :مِلْسُمِل ٍةَياَوِر يِفَو غ ف لاخلا
 ونا “کلا

E 

 يِنْمْلَع : يي هللا ٍلوُسَرِل لاق هنأ ه# يتيَدَصلا ركب يبأ ْنَعَو - ١
 ًاريثَك ًاملظ ىست .ٌتْمَلَظ ىْنِإ !ًمُهَّللا :لُق» :لاق ىَتاَلَض ىف هب وعْدأ ءاَعُد

 َتْنَأ َكْنِإ ءيِنْمَحْراَو ءَكِدْنِع ْنِم َةَرِفْغَم يل ْرِفْغاَف تل الإ بوُنذلا ُرِفْغَي الَو
 , هيلع قمتم «ُميِحَّرلا ُروُمَعلا

 َناَكَف لي ئبنلا َعَم ُتْيَلَص :لاق هه رجح نب لِئاَو ْنَعَو - ۲
 ُماَلّسلا» :ِهِلاَمِش ْنَعَو ؛0ُهُئاَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ْمُكيَلَع ُماَلَسلا» :ِهِنيِمَي ْنَع ُمْلَسُي

 يف املو نيتخسنلا اهتفلاخمل اهتبثأ ملو «ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع» :(ب) ةخسن يف )١(

 .«متملع دق امك» :ملسم يف (؟)

 )9( ملسم )١/7١06(.

 .انخيش هرقأو ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف يمظعألا اهنسح )701/١( ةميزخ نبا .نسح (5)
 .باوصلا وهو هدحو ملسمل (۳۱۸/۲) حتفلا يف ظفاحلا هازعو )٤١١/١( ملسم (6)

 .ارخآلا» :ملسم يف (5)

  (۷)ملسم )٤۱۲/۱(.

 )۲۰۷۸/٤(. ملسمو (۲۱۱/۱) يراخبلا (۸)



 ةالصلا باتك - ۲ ۹۲ مارملا غولب

 ۳ ۲ سرنا سس هو ماسر عا ر ا و ع ا

 ”حيحَص ۲ اخس دواد وبا هاور (7١[هْناَكَرَيو] هللا همحرو مكيلع

 ربد يف لوقي ناك هك ّيبنلا نأ هذ ةّبغش نب ٍةَريِغَملا نَعَو - ۳

 هلو «كلُملا هَل ءُهَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ َهّلِإ ال١ :ِةَبوُبْكَم ٍةاَلَص لك

 يطعم الو «تئيطع أ امل عام ال ملل | ءريدق ٍءيش لك ىلع وهو «دمحلا

 1 م (ذَجلا َكْنِم دلا اد ْعَمْنَي الو ‹ تعلم امل

 را هللا i لإ i و صاَقَو يبأ نب دعس نعو 2 °4

 َكب ُدوُعَأَو ءٍلْحُبلا َنِم كب ُدَوُعَأ ين ا! ا :ةاَلَصلا ريد نهب ْدَوَعَتَي ناک

 ةف ْنِم كب ُدوُعَأَو «رُمْعلا ٍلَدرَأ ىلإ انآ قمن كعب را و نم

 . "”َيِراَخُبلا ُهاَوَر ؛ِرْبَقلا ٍباَّذَع ْنِم كب ُدوُعَأَو ءاّينَدلا

 ْنِم فَّرَصْلا اذإ لي هللا ٌلوُسَر ناك :َلاَق هل َناَبْوَت ْنَعَو 2 06

 السلا َكْئِمَو ءُماَلَسلا َتْنَأ !ًءُهَللا» :َلاَقَو "اثات هللا َرَفْغَتْسا هتالَص

 . “لَم ُهاَوَر «!ماَرْكِإلاَو ٍلاّلَجلا اد اي َتْكَراَبَت

 ظفاحلا لاقو اهفذحو اهتابثإ يف دواد يبأ خسن تفلتخا دقو (جو ب) ةخسن نم ةدايز )١(

 رأ ملو جارسلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدح اذه» :(۲۲۲/۲) راكفألا جئاتن يف رجح نبا

 خسنلا يف سيل» )١1/١(: ةنملا مامت يف ينابلألا انخيش لاقو .«ةيناثلا يف هتاكربو مهدنع

 ةميلستلا يف يه امنإو ةيناثلا ةميلستلا يف (هتاكربو) دواد ا ننس نم اهيلع تفقو يتلا

 )۱١۸/٤(. نايبتلا يف يحالشلا خألا هدافأ «طقف ىلوألا

 . ؟حيحص دانسإب» (ج) ةخسن يف )00

 حيحصت ركذ نأ دعب )17١( ةنملا مامت يف انخيش لاق )117/١( دواد وبأ .حيحص (۳)

 نع ثيدحلا حيحصت (۳۲/۲) ءاورإلا يف لقنو ؛ُةْنَلْخك ظفاحلا لاق امك وهو» : ظفاحلا

 .يوونلاو يليبشإلا قحلا دبع

 )5( يراخبلا )١/5١5( ملسمو )110/1١(.

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (6)

 )5( يراخبلا )٤/۲۷ - ۲۸(.

 . حيحصلا يف امل ةقفاوملا يهو «ًاثالث رفغتسا» :(ج) ةخسن يف (۷)

 )۸( ملسم )۱/٤۱٤(.



 مارملا غولب 4 ةالصلا باتك - "

 هللا َحّبَس ْنَم» :َلاَك هلي هللا ٍلوُسَر ْنَع د َةَرْيَرُه يأ ْنَعَو 2 5
 اثالَت هللا َرْبَكَو «َنيِئاَلَثَو ًاثالك هللا َدِمَحَو ؛َنيِئاَلَتَو ًاثالث ٍةاَلَص لك َرْبُد
 ذل ُهَدْحَو هللا الإ َهَلِإ ال :ةئاملا َماَمَت َلاَقَو ءَنوُعْسَتَو ّعْسِت َكْلِتْف «َنيِئاَلَثَو
 هاَياَطَح ْتَرِفُغ ٌريِدَق ٍِءْيَش لَك ىَلَع َوُْهَو ءْدْمَحلا ُهَلَو ءُكْلُملا ُهَل ءُهَل َكِيِرَش
 E اَور خبل دز: كم كن تاک “إو

 ٌكيِصوُأ» :ُهَل لا هلي هللا َلوُسَر نأ هيض ٍلَبَج نب ٍذاَعُم ْنَعَو - ۷
EEو ىلع اماما | وُقَت ْنَأ ٍةاَلَص 'لُك َرْبُد ٌنَعَدَن ال  

 يوق لس يئاَسْنلاَو ٌدَواَد را اا ُهاَوَر (كَتَداَبِع نسحو ‹كركشو

 يآ ْأَرَق ْنَم» : هللا ُلوُسَر لاق : لاق هيد ا يبأ ْنَعَو 2 ۸

 اَور ؛ُتْوَملا الإ ةْنَجلا ٍلوْحُد ْنِم ُهْعَتْمَي مل ضل د كلا

 هلأ وه لفلو» : ىناربطلا ِهْيِف َداَزَو  ناّبج ُنْبا ُهَحَحَصَو ءَيِئاَسَنلا
 . 0« لح

 : داع هللا و لاف :لاق هل ِثِرْيَوَُحلا نب ب كلام نعو - ۲ 68

 .«ولو» :(ج) ةخسن يف (1)

 ) (۲ملسم )٤۱۸/۱(.

 ريبكتلا نأ 58 ٍةَياَوِر ْيِفَو» :يهو ةدايز لبسلا يف تعقوو ةئالثلا لوصألا يف اذك )۳(

 )٤۱۸/۱(. ةرجع نب بعك ثيدح نم ملسمل يهو ٠ : تلق ؛َنوُنالَتَو عبر

 يف انخيش هححصو )٥۳/۳( يئاسنلاو )۸٦/۲( دواد وبأو )١514/0( دمحأ . .حيحص )٤(
 )۲١٥۹/۲(. بيغرتلا حيحص

 .("10) ةحيحصلا يف انخيش هححصو )° ىربكلا يف يئاسنلا . . حيحص )6(

 ديوجت ًايقعتم (177/) ةحيحصلا يف انخيش لاق )١١5/8( ريبكلا يف يناربطلا .ركنم (5)
 يف هتنيب امك مهتم اهب درفت هنأل ؛ةلطاب ةدايزلا هذه لب :تلق» :اهل يمثيهلاو يرذنملا
 لبقم خيشلا انيخأ ىلع كلذ يفخو رشع ثلاثلا دلجملا نم )١( رخآلا باتكلا
 امنيح يريهزلا خألا مهو ملعت اذبو :تلق )517/١(!« ريثك نبا ىلع هقيلعت يف يناميلا
 بيغرتلا يف يرذنملا لاق امك ديج اهدانسإو» :(85 )١/ غولبلا ىلع هقيلعت يف لاق
 .«عمجملا يف يمثيهلاو



 ةالصلا باتك ۲ ٠ ۹٤ مارملا غولب

 يراځبلا هاَوَر «يّلَصأ يِنوُمَشُيَأَر و امك اوُلَص»

 يل لاف :لاَق © نِيَصحم نب َناَرْمِع ْنَعَر "65

 ىَلَعَف ْعِطَتْسَت ْمَل نق ءادِعاَقَف ْمِطَتْسَت ْمَل ْنِإَف ءامِئاَق لَص» : الك هللا َلوُسَر

 20 فو 7
 اا هأَوَر 3 ا

 ٍقَداَسَو ىَلَع ىَلَص ضْرَمِل لاَ ةي ّئبنلا نأ هل رباَج ْنَعَو 2 ١

 ْلَعَجاَو «َءاَمْيِإ مْؤأَف اَلِإَو ءَتْعطَتْسا نإ ضْزألا ىَلَع ْلَص»١ :َلاَقو ءاهب ىَمَرْق
 مش رے ہے Oa ee ا و 6 yT م و

 وبا ححص نکلو ¢ يوق ِدَنَسِب ٰيَقهْيبلا هأوَر «كِعوكُر ْنِم ضفخأ كَدوَُحْس

 0 تا
 , و مي

 -ص

 سب

 ۷ هذ م © س گل رغ ريف ا ة

 (0هِرْيَغَو وُهَسلا ٍدوُجُس ُباَب - 4
 رهظلا مهب ىَلَص لكي ّيبنلا نأ هو َةَئْيَحُب ن هللا ٍدْبَع ْنَع 2 ۲

 )١( يراخبلا )1١57/1 - 177(.
 .(ج)و (ب) ةخسن يف ناتباث امهو (أ) ةخسن نم اطقس هدعب يذلاو ثيدحلا اذه :تلق (۲)

 ٣ :مالسلا لبس يف يناعنصلا مالك اهتيشاح يف ءاجو «موأف الإو» :(ج) ةخسن يف (6)
 . .(موأف الإو) هلوق نود يراخبلا هجرخأ دقو اوسم مارملا غولب خسن يف هدجن ظ

 0 ميدق مهو هيف اهركذو ثيدحلا يف ةدوجوم ريغ اهنأل لصألا يف اهتبثأ مل يلاتلابو

 )76٠0(. مقرب باوصلا ىلع فلؤملا هركذو )۲٠۹/۱( ةياردلاو )٠۷١/۲( ةيارلا بصن
 )٤( .(50/؟) يراخبلا (

 ةحيحصلا يف انخيش لاقو (5١٠/؟) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا . هريغل حيحص )6(

 ريبزلا يبأ ةنعنع ىوس هتحص يف حدقت ةلع هل سيلو تاقث هدانسإ لاجرو» )٤۳/1(:

 ١7817 مقر) هماكحأ يف يليبشإلا قحلا دبع ظفاحلا هلعأ اهبو ًاسلدم ناك هنإف

 ال يذلاو .ملعأ هللاو يوق هنأ هغولب يف رجح نبا ظفاحلا حرص كلذ عمو (يقيقحتب

 . ؟حيحص هقرط عومجمب ثيدحلا نأ هيف كش

 صيخلتلا يف ظفاحلا متاح ابأ بقعت دق نكل :تلق» :("15) ةنملا مامت يف انخيش لاق (5)
 ًاقرط هل . ..لاق امك وهو هعفر باوصلا نأ ىلإ ريشي ًاعوفرم هوور تاقثلا نم ةثالث نأب

 ياا ىلإ ثيدعتلا عقر اعم ىف كلش الق ربع نبا نع حيحص دنسب ًادهاشو ىرخأ

 .«(۳۲۳) ةحيحصلا يف هتجرخ مث كانه هتنيب امك ملسو هيلع هللا ىلص

 .اركشلاو ةوالتلا دوجس نم هريغو) :(ج) ةخسن يف )۷(



 مارملا عولب ٩ ةالصلا باتك - "

 ىَضُق اإ ىّتَح ءُهَعَم ٌساَنلا َماَقَك ْءسِلْجَي ْمّلَو نييلوألا نيَتَعْكَرلا يف َماَقَ
 نأ لبق نيتدِجَس لسو ‹« َسِلاَج َّوهَو ةملسل سالا َرظَتْناَو َةالَصلا

 : مِلْسُم ةّياور ْيِفَو . ب حاب يا ل ا
 س ا ام سالا دجسو َسِلاَج َوُهَو ةڌڄَس لگ يف ري
 .””سولجلا

 يَئاَلَص ىدخإ ب يبئلا ىَلَص :َلاَق هند َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو - ٣

 هدي ٌعْضَوَف .ٍدجْسَملا ٍمْدَقُم يف ةَ ىلإ ما مث ٠ ملص ع «نْيَتَعُكَر ّيِشَعلا

 سالا ٌناَعَرَس ّجّرْحَو املك ن اباه َرَمْعَو رب وُبأ مولا يفو ءاَهْيَلَع

 اي :َلاَقَف ءنْيَدَيِلا اذ لَك ْبنلا ُهوُعْذَي لْجَرَو هالا ا ِتَرُصَق :اوُلاَقَف
 : لاق (دَصْقَت 00 أ ل :لاّقف ؟ةالّصلا تّرصَق 1 كما !هللا لو

 اور للعب دكشف اهرتك ءَمْلَس مث ٠ ن ق هل ىل

 وأ ٍهدوُجس لم َدَجَسَف ربك َعَضَو مت َرّبكَف ا َعْفَر مد لَوْطَ

 ةياور ٰيفو . َيِراَحْبْلِل ظْفَللاَو ا ی . ريكو ا َعْفَر مث 1 ا

 . ””رْضَعلا َةاَلَض :ِمِلْسُمِل

 يهو .ْمَعَن :ْيأ اوُأَمْوَأَف «؟نْيَدَيِلا وذ قدضا» :لاقف "515 .ىبآلز

 )١( دواد وبأو (۳۹۹/۱) ملسمو (۲۱۰/۱) يراخبلاو (٦٤۳و٥/١٤٣) دمحأ )١/171(

 هجام نباو (۲۳۷/۲) يذمرتلاو (19١و5/١) يئاسنلاو )۳۸۱/۱(.
 .«هعم سانلا امهدجسو» :ملسم يف يذلاو «هعم سانلا دجسيو دجسو» :(ج) ةخسن يف )۲)

 .(۹/۱) ملسم )۳(

 ةخسن يفو (۰/۸) يراخبلا حيحص يف امل ةقفاوم يهو (ب) ةخسنو (أ) ةخسن يف اذك )٤(

 )۸٦/۲(. يراخبلا يف امل ةقفاوم يهو «ترصقأ» (ج)

 )٥( ثالثلا ةيطخلا لوصألا يف درت مل يهف الإو يراخبلا حيحص نم ةدايز .

 .(4۳/1) ملسمو (8/١٠و85/5) يراخبلا (5)

 )۷( ملسم )١/104(.

 )188/١(. دواد يبأ حيحص يف انخيش اهححصو (؟١/514) دواد وبأ .حيحص (۸)



 ةالصلا باتك ۹۹ مارملا غولب

 لست مَلَو 2 ةياور ٰيفو (اوُلاَقَف) : ٍظْفَلِب نکل 0000

 . كلذ هللا ُهَنَقَي

 اه مهب ىلع 4 ئبلا نأ #6 نصح نب ارن نق - 6

 هَنَسَحَو َيِذِبْرَتلاَو داد وبأ ُهاَوَر 6 مث ءَدُهَسَت مث ءَنْيَنَدْجَس َدَجَسَف
 ُهَحَحَصَو ُمُكاَحَلاَو ا د ا _

 اذإ» :ةك هللا َلوُسَر لاق :َلاَف ه5 يرذُخلا ٍدْيِعَس يبأ ْنَعَو 6

 ٍنْييلَو كلا حَرطتيلك ؟اعَبزأ مأ اناَكأ ىَلَص مك ِرذَي ملك ِهتاَلَص يف نُكُدَحأ كش
 َنْغَفَش اسمح ىَلَص ناگ نإ «مَلَسُي نأ لبق ٍنْيتَدْجَس ذي م ٠ َنَقْيَتْسا ام ىَلَع

 .'””هِلْسُم ُهاَوَر  ناَطْيَشلِل ًاميِغْرَت اَنَناَك ًاماَمَت یلص َناَك ْنِإَو ُهَتاَلَص '*'[هل]

 لص ام كي هللا لوس یلص نا سا اا

- 

 :اوُلاَق «“كاد اَمَو» :َلاَق ؟ءَْش ِةاَلَصلا يف َتَدحأ !هللا َلوُسَر اي :ُهَل لق

 ‹نْيَنَدجَس َدَجَسُف ءّةَلبقلا ار هْيَلْجِر یتیم : لاق isl اَذَك

 کنان ا : َلاَقَك ِهِهْجَوب اَنْيَلَع َلَبقَأ م َمْلَس يث

 « يِنوُركَذُ تع اذِإَ نر امك سنا ]کلش شت نأ اَمْنِإ ْنكْلَو ¢
3€ 

 )١( ملسمو (85/1) يراخبلا )407/1١(.
 .(۱۰۰) دواد يبأ فيعض يف انخيش اهفعضو )577/١( دواد وبأ :يأ (۲)

 يف انخيش لاق (۳۲۳/۱) مكاحلاو (117١/؟) يذمرتلاو )١//77( دواد وبأ .ذاش فيعض (۳)

 مث ..٠ .ودبي اميف ةذاش (دهشت مث) ةظفل نأ الول حيحص دانسإلاف» :(79١/؟) ءاورإلا

 ES ل يا

 .(۹۹/۳) حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا

 )٤( حيحصلا يف ةتباث يهو (ب) ةخسن نم ةدايز .

 )٥( ملسم )١/500(.

 .«كاذ» :نيحيحصلا يف يذلاو «كلذ» :(ب)و (أ) ةخسن يف (5)
 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۷)

 .ملسمل فنصملا هقاس يذلا ظفللاو ملسم يف ةدوجوم ريغ يهو (جو ب) نم ةدايز (۸)



 مارملا غولب ۹۷ ةالصلا باتك - ۲

 هاري هرو ه1 < م ر ا ب يه ا هي(

 دجسيل مث هيلع ميلف ءَباَوَصلا َرَحَتَيْلَف هِتالَص يف ْمكدحأ كش اْذِإَو

 . هلع 2 . نْيََدَج 2

 نأ : ا هلو E ا 27 8 51 ل : "”ٍيراخبلا ةياور ْيِفَو

 ر اللا 0 ٍوْهَسلا يّ م دج للك ا

 :ًاعوُفْرَم رْمْعَج نب هللا ٍدْبَع ِثْيِدَح ْنِم َيِئاَسَنلاَو 55 ْيِبَأَو َدَّمْحألو
 ريب ه سا ا سا ےس قو تو سا ”ت هس هد” هاا اس ST él :٠ 2 «ف كش ْنَم

OE / 
 هميرح

 كش اذإ» :َلاَق هلك هللا َلوُسَر نأ هيض َةَبْعُش نب ِةَرِْغُملا نَعَو - ۷

 ِنْيَنَدجَس ْذجْسَيْلَو ءضْميْلُف ؛امئاق ْمَتَْساَف ءِنْيَتَعْكَرلا يف ماف ْمُكْدَح

 َجاَم ناو واد وُبأ ُهاَوَر هْيَلَع َوْهَس اَلَو ءُسِلْجَيْلَف ًامئاق َمِيَتْسَي ْمَل “نإ

 . "”ٍِفْيِعَض ٍدَئَسِب هل ظْفَللاَو َيِنطُقَراَدلاَو

| 

 )١( يراخبلا )١/١١1( ملسمو )500/1١(.

 ةياور يفو» (ج)و (أ) ةخسن يفو عقاولا ثيح نم قيلأ وهو (ب) ةخسن يف اذك (۲)

 . «يراخبلل

 )۳( يراخبلا )١١1/1١(.

 )٤( ملسم )١/507(. (

 )٥( دمحأ .فيعض )١/١١0( ةميزخ نباو (۳۰/۳) يئاسنلاو (۲۷۱/۱) دواد وبأو )۲/۱۱١(

 دواد يبأ ننس فيعض يف انخيش هفعضو )٠١١(.

 . ينطقرادلا دنع امل ةقفاوملا يهو «نإو» :(أ) ةخسن يف (5)

 صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )۳۷۸/١( ينطقرادلاو )81/١”( هجام نباو (۲۷۲/۱) دواد وبأ (۷)

 ءاورإلا يف انخيش لاقو «ادج فيعض وهو يفعجلا رباج ىلع هرادم» :(4/0)

 نب ةريغملا نع عيبرلا نب ب سيق هعبات دقو كورتم يفعجلا رباجو :تلق» :(۱۱۰/۲)

 ليبش نبا نع نامهط نب ميهاربإ هعباتو ظفحلا ئيس سيقو يواحطلا هجرخأ . . .ليبش
 كلت يف نوكي نأ ىشخي هنأب يريهزلا هبقعتو ا : تلق
 امهنيب امنإو ةريغملا نع نامهط نب ميهاربإل ةياور ىلع فقي مل هن أ كلذو مهو ةعباتملا

 . ىفعجلا



 ةالصلا باتك- ١ ۹۸ مارملا غولب

Re 1۸فلخ ْنَم ىلَع َسِيْل»  
 يقهيبلاو رازبلا هاَوَر (ةَملْح ْنَم ىَلَعَو ِهْيَلَعُف ف ُماَمِإلا اَهَس ناف هس مامرا

 ۰ ا

 َدْعَب ِناَنَدِجَس وُهَس لكِل» : لاق هب بتلا نَع هه ناب ْنَعَو 2 ۹

 . فيض تسب هجام ناو دوا أ هأَوَر املس ام

 اًدإ يف ايک هللا ٍلوُسر َعَم اَنْدَجَس :لاق هيض َةَرْيَرُه یب ْنَعَو 2 ١

 . مِلْسُم ُهاَوَر .«َقلَح ىِلأ كير رأي اواو «ْتَقَتنَأ هَل

 مِئاَرَع ْنِم ثَسِيَل «ض» :لاَق © سابع نبا نَعَو - 1

 . ””ٍيِراَحْبلا ُهاَوَر .اًهِيِف ُدَجْسَي ةي هللا َلوُسَر ُتْيَأَر دقو ءِدوُجَسلا .

 , '*”َيراَخُملا د 6 َدَجَس لڪ بتلا نأ هْنَعَو _ ۲

eءَمْجَلا ب ّيبتلا ىلع ُتَأَرَق :لاق هه ٍتباث نب ِدْيَر  
 . لع نفت م .اًهِيِف ْدجْسَي ْمْلَق

 ,نْيَتَدَْجَسب ٌحَحلا ُةَروُس ْتْلَضُ :لاَق ن اَدْعَم نب ٍدِلاَخ ْنَعَو _ 4

 ينطقرادلا هاور» :(5/1) صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو هفعضو )٠۲/۲( يقهيبلا .فيعض )١(

 انخيش هبنو (۱۳۱/۲) ءاورإلا يف انخيش هلعأ هبو «فيعض Es E هيفو

 ضعب نم هلعل مهو» :لاقف يذمرتلل ًاوزعم غولبلا خسن ضعب يف عقو ثيدحلا نأ
 اهيلع تفقو يتلا ثالثلا ةيطخلا خسنلاف خاسنلا ضعب نم مهو وه اعطق : تلق «خاسنلا

 . يقهيبلاو رازبلل اهيف وزعلا
 )٤۸/۲(: ءاورإلا يف انخيش لاق )85/١”7( هجام نباو (۲۷۲/۱) دواد وبأ .هريغل نسح (؟)

 اهنم اهب ىوقتي دهاوش هل نكل اذه ريهز لجأ نم فيعض ثيدحلا اذهف ةلمجلابو»
 .405(4) دواد يبأ ننس حيحص يف اهتركذ ىرخأ ثيداحأو بابلا ثيدح

  (۳)ملسم )١/5057(.

 .(ة0١/) يراخبلا 2

 )٥( يراخبلا )٥۱/۲(.

 )( يراخبلا )٥۱/۲( ملسمو )5/1١ ١ 6(.



 مارملا غولب ۹۹ ةالصلا فاتك

 ٍدَح ْنِم ًالوُصْوَم َيِذِمْرَتلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَرَو < “«ليساَرَملا» يف واد 9 107

 نا ْهَدَِسَو هاَهَأَرَْي الف ؛اَمُهْدجْسَي مل ْنَمَق» :َداَزَو ءِرِماَع نب ََبْقُع

 ْنَمَف ءٍدوُجُسلاِب ُرُمَن اإ سالا اهّيأ اي :َلاَق هه َرَمُع ْنَعَو 93 6
 , ”0َيِراَخْبلا ُهاَوَر .هْيَلَع َمْنِإ ال ذج 1 E ذه دعت

 . )اطَوُملا يف َوُهَو .ءاشن نأ الإ دوُجّسلا ضر ل هللا نإ :ِهْيَِو
 ت

 َنآَرُملا اَئْيَلَع ًأَرفي لك يبْنلا ناك : [لاف] ا َرَمُْع نبا نَعَو _- ١
 م 4

 ا ياقا

 ل هيف ٍدََسِب دوا 5 هأَوَر . ةَعَم اًَندَجَسَو َدَحَسَو ربك ةدجَسلاب رم

 رخ ا م هءاج اذِإ ناك لكي يوا نأ فط ًةَركب ب نعو %۷

 0 هئاستلا الإ ٌةَسْمَخلا ُهاَوَر .هلل ًادجاَس

2 

 ةفوقوم سابع نباو رمع نع ةرابعلا كلت تتبث دقو )١١1( دواد يبأل ليسارملا .نسح (1)

 .امهيلع

 لاقو )٥۸/۲( دواد وبأ هاورو :تلق )٤۷۱/۲( يذمرتلاو (150١و5/١151) دمحأ .نسح (؟)

 (يوقلاب سيل هدانسإ ثيدح) : يذمرتلا لوق ًابقعتم )۳۲٤/١( ةاكشملا ىلع هقيلعت يف انخيش
 نم فيعض وهو ةعيهل نبا هيف نأ لجأ نم هنأ رهاظلاو ببسلا نيبي ملو لاق اذك» :انخيش لاق
 SSE يح ب كر درعا ا ا درو ل ير جاو

 دواد يبأ ننس فيعض يف دعب انخيش هدروأ مث ؛حيحص ثيدحلاف ةمئألا ضعب هيلع صن

 . «ننسلا حيحص ىلإ ثيدحلا لقنا» : ىل لاقف كلذ يف انخيش تعجار دقو يذمرتلا اذكو

 )۳( يراخبلا )٥۲/۲(.

 )٤( أطوملا )۲٠٠/١(.

 .(ب) ةخسن ةيشاح نم ةدايز (©)

 يف نأل فيعض ثيدحلا» :(771) ةنملا مامت يف انخيش لاق (250/1) دواد وبأ . فيعض (5)

 لاق كلذلو صيخلتلا يف ظفاحلا لاق امك فيعض وهو يرمعلا رمع نب هللا دبع هدنس

 ا و هدانسإ :عومجملا يف يوونلا لاقو نيل هيف هدنس :مارملا غولب يف

 .ريبكتلا ةظفل نودب نيحيحصلا يف ثيدحلا نأ انخيش

 )1145/١( هجام نباو )١57/5( يذمرتلاو (۸۹/۳) دواد وبأو (15/5) دمحأ .نسح (۷)

 ىلص هدوجس نكل فيعض هدانسإ نأ (7577/؟) ءاورإلا ىف انخيش نيب :تلق «هل ظفللاو
 لمع هيلع ىرج دقو ثيداحأ ةدع هيف ءاج دقف تباث ركشلا دوجس ملسو هيلع هللا
 .هدهاوشل ثيدحلا انخيش نسح اذل حلاصلا فلسلا



 ةالصلاباتك-" ا مارملا غولب

 لاطأف لَك بتلا َدَجَس :لاَق هڪ فزع نب ٍنَمْحّرلا ِدْيَع ْنَعَو - ۸

 هلل ٌتدَجَسُف يِنَرشِب ینا ليربج نإ :لاَقَو هَ َعْفَر م ءدوجسلا

N EIئالا ُةخَحص  . 

 - نَميلا ىلإ اَيِلَع َتَعَب ةي يلا نأ ه5 بزاَع نب ِءاَرَبلا نَعَو 29 4

 ادق ايلف (ةهيالشإب “يطو] الع بكف :لاق  ثيدحلا َرَكَذَف

 ." ادِجاَس رح تالا ةا هللا لوسَر

 00 الا ف N +537 يتلا ةاَوَر

 ^ سل م

 عّوَطَتلا ٍةالَص ُباَب 4

 : هلك يبنلا يل لاق لاف ه5 يمَلْسألا بفك ن ةَعيبَ نع - ۸۰
 : ٌتْلُقَف 1؟َكِلُذ ريغ وأد :لاَقَف ءةَئَجلا يف َكَتَمَفاَرُم َكّنأْسَأ :ُتْلُقَ تلقف ««لّس»

 ل ُهاَوَر «دوجسلا ةر ُكِسْفَن ىَلَع نِعَأَ» :َلاَق كاد وه

 َرْشَع هلك ْيبنلا َنِم ُتظِفَح :َلاَق © َرَمُع نبا نَعَو 2 ١

 )١( دمحأ .هريغل حيحص )۱۹١/١( مكاحلاو )١/200( ةالصلا لضف يف انخيش لاق )٠٠١(:
 هقرطل حيحص ثيدح»  aءاورإلا يف دهاوشلاو قرطلا كلت لصف دقو

.)۲۲۹/۲( 

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )۲)

 (أ) ةخسن يف ةدوجوم ريغ اهنأل اهتبثأ ملو «كلذ ىلع هلل ًاركش» :(ج) ةخسن يفو (۳)
 . يقهيبلا ننس يفو (ب)و

 هقسي ملف فسوي نب ميهاربإ نع ثيدحلا ردص يراخبلا جرخأ» :لاقو ("79/1) يقهيبلا (6)

 يف ينابلألا انخيش لاق «هطرش ىلع حيحص ثيدحلا مامت يف ركشلا دوجسو همامتب
 هبقعتي ملف ينامكرتلا نبا هرقأو» :قباسلا يقهيبلا مالك هلقن بقع )۲۳٠/۲( ءاورإلا

 يحالشلا هدافأ ام ىلع (حيحص ثيدح» )778/١(: ةصالخلا يف يوونلا لاقو ؛«ءيشب

 )۱۸/٤(. نايبتلا يف

 )©( يراخبلا )35١5/6(.

 )( ملسم )7617/1١(.



 مارملا غولب ۱۰۱ ةالصلا باتك ۲

 د ا وو روب ا ١ قدور A و ر
 i O E دم ءاهدعب ٍنيتعكَرو ءرهظلا لبق نيتَعكر : تاعكَر

 غ لتم . حبصلا لبق لبق نْيَتعكَرَو ‹ هتي يف ءاشعلا دْعَي ِنيَتَعُكَرَو ‹ هتبب

 . ويي يف ٍةَعُمْجلا َدعَب ِنيَمَعْكَرَو :اَمُهَل ِةَياَوِر يفر
 ." نيِتميِفَح نْيَتَعْكَر الإ يَّلَصُي ال ُرِجَلا َعَلط اإ ناک : مِلْسُمِلَو

 ءرهظلا َلْبَك ًاعَبزأ ٌعَدَي ال ناك ب يتلا نأ اف َةَمِباَع ْنَعَو 2 5

 5598 ُهاَوَر .ٍةاَدَعلا َلْبَق ِنْيَتَعْكَرَو

 دشا لفاوتلا نم ٍءْيَش ىَلَع هلي ئبتلا نکي نكي م : ْتَلاَق اَهْنَعَو _ ۳
 ظ . “)يع نقم . ٍرْجَملا يَتَعْكَر ىَلَع ُهْنِم ًادُهاَعَت

 . "ايف اَمَو ايندا َنِم ٌرْيَخ ٍرِجْفلا اًنَعْكَر» :مِلْسْمِلَو

 ايب ّئبنلا َتْعْمَس :ثلاَق اهي َنيِنمْؤُملا ْمَأ ةبيرح ّمَأ ْنَعَو - 4

 يف ّثْئَب نهب ُهَل َيِنُب ؛ِةَلْيَلَو مْوَي يف َةَعْكَر َةَرْشَع ْيَئْنا ىَلَص ْنَم» :لوُمَي
 ٠ .؟هلعُؤطَت» :ةياور يِفَو «ٌمِلْسُم ُهاَوَر هةتَجلا

 َدْعَب ِنْيَمَعْكَرَو ءاَمَدْعَب ِنْيَتَعْكَرَو ءرْهظلا َلْبَق اعَبزأ :َداَزَو ُهٌوْحَن َيِذِمْرَنِلَو

 . ^ قلا الص لبق َنْيَتَعْكَرَو ءءاَشِعلا َدْعَب نعرو ءبرْغَملا

 )١( يراخبلا )۲/۷٤( ملسمو هل ظفللاو )٠٠٤/١(.
 .(04/۱) ملسمو (۷۱/۲) يراخبلا (0)

 )۳( ملسم )٥۰۰/۱(.

 )٤( يراخبلا )۲/۷٤(.

 )00١1/١(. ملسمو (۷۲/۲) يراخبلا (5)

  (53١ملسم )60١/١(.

 )٥۰۳/۱(. ملسم ف

(A)ننس حيحص يف انخيش هححصو احيحص نسحالا :لاقو )۲۷٤/۲( يذمرتلا . حيحص  

 .(۱۳۱/۱) يذمرتلا



 ةالصلا باتك- ۲ 0 مارملا غولب

 مرح ءاَهَدْعب عزو ِرْهَظلا َنِبَك عبر ىلع ظَفاَح ْنَم» :اَهْنَع َةَسْمْحْلِلَو .

 ر “«راتلا ىَلَع هللا

 هللا َمِحَر» :ل هللا َلوُسَر لاق :َلاَق اهي َرَمُع نبا نَعَو 2 6

 ُنْباَو ءُهَئَّسَحَو ُيِذِمرَتلاَو داد وأو ُدَمْحَأ ُهاَوَر «رضَعلا َلْبَق ًاعَبزأ ىَلَص ْأَرْما

 :َلاَق يب ّيبنلا نع هيض َيِنَرُملا لْفَعُم نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 2 5

 اش ْنَمِل» :ِةَئِلاَثلا يِف لاق مث ءاَبَرْغَمْلا َلْبَق اًوُْلَص ءبرْعَملا َلْبَق اوُلَص١

 . ””قراخللا هور ue سائلا اَهذْحَنَي نأ ةَيِهاَرَك

 .* نِيَتعُك ر ر برْعَملا لبق ىَلَص ا ّيِبَنلا نأ : ناَّبح نبال ةياور ْيِفَو

 اکو ءسْمّسلا بوُرُع َدْعَب ِنْيَتَعْكَر يَلَصُن انُك : سْنَأ ْنَع ٍمِلْسْمِلَو

 و e لَ اَناَرَي لک يبدل

 يذمرتلاو (557/9) يئاسنلاو (۲۳/۲) دواد وبأو ("/5) دمحأ .حيحص )١(

 قرط نم» : 751/1 ةاكشملا يف انخيش لاق )71/1١”7( هجام نباو ۳۳/۲ ۲٣(

 . (ًاعطق حيحص اهعومجمب ثيدحلاف اهنع

 )۲۰٣/۲( ةميزخ نباو (۲۹۰/۲) يذمرتلاو (۲۳/۲) دواد وبأو (۱۱۷/۲) دمحأ .نسح (۲)

 .«نسح هدنسو :تلق» )7517/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق

 9( يراخبلا )۲/۷٤(.

 ةياورلا هذه :تلق» )۲٤١(: ةنملا مامت يف انخيش لاق (551/4) نابح نبا .ذاش فيعض )٤(
 ثيدح نم باتكلا ىف ىتلا ىلوألا ةياورلا ظوفحملاو نتملا ةركنم دانسإلا ةعطقنم

 رجح نباو داعملا داز يف ميقلا نبا مزج كلذلو (. .برغملا لبق اولص) : ظفلب ا
 لبق نيتعكرلا يلصي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع لقني مل هنأب يرابلا حتف يف

 ثيدحلا ححصف انخيشل جيرختلا اذه ري مل يريهزلا خألا نأكو :تلق .٠ . .برغملا
 . يحالشلا هعباتو

 .«ناكف» :(أ) ةخسن يف ()

 )5( ملسم )٥۷۳/۱(.



 مارملا غولب 57 ةالصلا باتك - "

 نْيَتَعْكُرلا ٌفْمَحُي لَ ُئبتلا ناك :ْتَلاَق اه َةَشْباَع ْنَعَو - ۷

 . يلع منم .؟باتكلا ماب أَرَُأ :لوُفأ ينإ ىقح ؛ حْبَصلا ٍةالَص لب ِنيتللا .

 لف# رجَملا ينَعُكَر ْيِن ذ ْأَرَك لي ئبنلا نأ هني ًةَرْيَرُه 0 ْنَعَو - ۸

 ل اَور «دحأ هلا وه لقدر «نورفكلا اباي

 َتَعْكَر ىَلَص اذِإ ةي ئبنلا ناك :ثّلاق اک ةشِئاَع ْنَعَو - ۲۸۹

 . "””َيِراَحْبلا ُهاَوَر .نّمْيألا ِهَفِش ىَلَع َمَجطْضا ِرْجَملا

 ىَلَص اذإ» : لي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هك َءَر زير نبا نغو تاغ

 ُدَمْحَأ ُهاَوَر 'نَمْيَألا ِهِبْنَج ىَلَع ْحِجْطْضِيلَ ؛ حْبَصلا الص لبق نعل ُمُكُدَحَأ

 لْبْللا ٌةاَلَص» : ةي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق ا َرَمُْع نبا نَعَو 9١

 ود و ر یک دو ی ی را و کا ی ا «نوتتما تكف

 ليلا ةالص) : ٍظْفْلِب '"َناَبِح ع نبا هَحَحَصَو َةَسْمْخلِلو هلع قمتم (ىَلَص

 . اطخ اذه : ٌيَئاَسْنْلا لاقو «ىَنْثَم یم راھنلاو VW Eê e نقل ع ما دقق نو

 )00١/١(. ملسمو ءهل ظفللاو (۷۲/۲) يراخبلا (1)

 )۲( ملسم )٥۰۲/۱(.

 .(۷۰/۲) يراخبلا 0

 ضعب هلعأو (۲۸۱/۲) يذمرتلاو )5١/5( دواد وبأو هل ظفللاو (110/5) دمحأ .حيحص )٤(

 )17/8/١”7( ةاكشملا يف انخيش هبقعتو هلوق نم ال هلعف نم حيحص هنإ :لاقو ظافحلا

 .«دايجلا تاقيلعتلا يف هتتيب امك باصأ امف هلعأ نمو حيحص هدانسإو :تلق» :لاقف

 )6015/1١(. ملسمو (۳۰/۲) يراخبلا (©)

 (4917/؟) يذمرتلاو (۲۲۷/۳) يئاسنلاو (19/1) دواد وبأو (١201و77/؟) دمحأ 0 )3(

 .(11١و777و71و5/5١7) نابح نباو )5١9/١( هجام نب

 نإ :هرصتخم ام حتفلا يف ظفاحلا لاق دقو» )79  51٠(: ةنملا مامت يف انخيش 0 )۷)
 هنع اهوركذي مل رمع نبا باحصأ نم ظافحلا نأب ةدايزلا هذه اولعأ ثيدحلا ةمئأ رثكأ

 = يوق دانسإب بهو نبا ىورو اهيف أطخأ هنأب اهيوار ىلع يئاسنلا مكحو



 ةالصلا باتك - ۲ ٤ مارملا غولب

 ٌلَضْفأ» :ل هللا ٍلوُسَر َلاَق :َلاَق هظ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 2 5

 ظ .'"”هلْسُم ُهَجَرْخَأ ؛ليَللا ٌةاَلَص ءِةَضيِرُفلا َدْعَب

 ٌرثولا» : لاق لك هللا لوُسَر نأ بل َيِراَصَنَألا تا یب نَعَو 2 ۳

 ناسا نو ءْلَعْميْلَف ؛سْمَحِب َرِتوُي نأ ٌبَحَأ ْنَم مِلْسُم لک ىَلَع قح

 الإ ةعّزألا ُهاَوَر ؛ُلَعْفَيْلَف ٍةَدِجاَوِب ؛َرِتوُي نأ ٌبَحَأ ْنَمَو :نَعْفَيْلَف ؛ ثالقب روي
 77و

 َيِئاَسْنلا حجرو «ُنابح نبا هَحَحَصَو . يِذِمْرَتلا

 بهگ محب رولا سيل :َلاَق ھڪ بلاط ْيِبأ ِنْب َيِلَع ْنَعَو - 4
 (ةهّئَسَحَو ٌيِذِمرَتلاَو يئاسنلا هاَوَر . ةا وللا سَر اس اس کر ¢« هب ةَبوُتكَمْلا

 e َمَو مكاخلاو

 تک نأ غ یل ر ج رخي ْمَلَف ِةلِباَقلا (o) َنِم هورس ءَناَضَمَر رهش يف مق كك هلل لوسَر نأ “[لظ] رباج ْنَعَو -

 هيلع طلتخا يدزألا لعلف فوقوم .ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص :لاق رمع نبا نع

 نأ حيحصلا يف طرتشي نم ةقيرط ىلع ةحيحص ةدايزلا هذه نوكت الف عوفرملاب فوقوملا
 دهاوشلا ضعبو ىرخأ ًاقرط ثيدحلل تدجو مثا : انخيش لاق مث «. . .ًاذاش نوكي ال

 كلذلو هلل دمحلاو ثيدحلا حصف )٥۲۲( ريضنلا ضورلا يف اهتجرخ حيحص اهدحأ
 )١١19/5(4. دواد يبأ حيحص يف هتدروأ

 .(۸۲۱/۲) ملسم )۱(

 نابح نباو )۳۷٣/۱( هجام نباو (۲۳۸/۸۳) يئاسنلاو (1۲/۲) دواد وبأ .حيحص (۲)

 هفقو هريغو يقهيبلا حيجرتوا : :لاقو )۸٤( حيوارتلا ةالص يف انخيش هححصو (

 يف ررقت امك اهلوبق بجي ةدايز عفرلاو تاقثلا نم ةعامج هعفر دق هنأل هل هجو ال امم

 . (حلطصملا

 يف انخيش لاق )٠١/١( مكاحلاو )١7/5"( يذمرتلاو (۲۲۹/۳) يئاسنلا .هريغل حيحص ()

 يعيبسلا وهو قاحسإ يبأ طالتخال فيعض هدانسإ» )١177/1(: ةميزخ نبا ىلع هقيلعت
 .«هل دهشي ام هل حيحص لب نسح ثيدحلا نكل ريسي مالك ةرمض نبا يفو هتنعنعو
 .(جو ب) ةخسن نم ةدايز )٤(

 . «ةلباقلا ةليللا نم» :(ج) ةخسن يف )6(



 مارملا غولب 6 ةالصلا باتك - "

 . اج نا اور .هرولا میل
 را : لك هللا لوُسَر لاق :لاق يلط َةَفاَذَُح نب ةَجراخ نَعَو 65

 لإ

 6 00 امو :انلف الف ه ءامعتلا ٍرْمَُ ن نم محل ردح يه ٠ ٍةالَصب mh هللا

 اور ر «رجقلا عوُلط ىلإ ِءاَشِعلا ةالص َنْيَب اَم ٌرثولا» لاف ل لوس

 . "كالا ُهَحَحَصَو ءَىَئاَسَنلا الإ ُةَسْمَخلا

 ووري ooh نعل - 5 5 ” را ا

 هوحب هلج نع هيب نع E نب رر نع دمحا یورو

 : ايب هللا لوُسَر لاق :لاق “هيأ ْنَع َةَدْيَرب ٍنب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - ۷

 هَحَحَصَو نيل ِدَئَسِب دوا 3 ا ائي سل ؛زتوُي مل نمف ءَ رولا

 َدَمخأ َدْنِع هيض َة َرْيَرُه نبأ ْنَع ٌفِيِعَض ٌدِهاَش هَل 1 ب
es 

  6ئِف ُدْيِرَي هل هللا لوسَر َناَك اَم :ْتَلاَق اقف َةَضِئاَع ْنَعَو

 ْنَع َلأْسَت الف ءاعّيْزأ ىَلَصُي ؛َةَعْكَر َةَرْشَع ىدخإ ىَلَع ِهرْيَغ یف اَلَو َناَضَمَر

 )١( لماكلا ىف يدع نبا لاقو (7١*و794/5١) نابح نبا .ظفللا اذهب فيعض )٥/۲٤۸(:

 .؟مكيلع ضرفت نأ» ظفلب ةشئاع ثيدح نم يراخبلا يف ثيدحلاو «ظوفحم ريغا
 يذمرتلاو (1۱/۲) دواد وبأ .(معنلا رمح نم مكل ريخ يه) هلوق نود حيحص (؟) )1١5/5”7(

 هجام نباو )79/1١"( مكاحلاو ) )7١7/1١فيعض يف انخيش لاق نكل فيعض هدانسإو
 بيغرتلا ) :)۱۷٤/١؛«معنلا رمح نم مكل ريخ يه» :هلوق نود رخآ قيرط نم حص دق»

 ةحيحصلا ىف انخيش اهجرخ قيرطلا هذهو :تلق )٠٠۸( دنسم ىف دمحأ هاور» :لاقو

 ءاورإلا يف انخيش اهبعوتسا دهاوش هلو :تلق ؟حيحص دانسإب (7/1) دمحأ )191/1(.
 )۳( ءاورإلا رظناو (۲۰۸/۲) دمحأ .هريغل حيحص )٠١۹/۲(.

 ) )6.(ج) ةخسن نم تطقس
e مكاحلا لاقو: (۳٠ ٠5/١( مكاحلاو (1۲/۲) دواد وبأ .فيعض )64( 

 ءاورإلا يف انخيش لاق «هثيدح عمجي ةقث يزورم يكتعلا بينملا )١57/5(:
 ؛ريكانم هدنع يراخبلا لاق :تلق :هلوقب يبهذلا .

 )5( ءاورإلا يف انخيش لاق (157/15) دمحأ .فيعض )١51//1(: بصن يف يعليزلا لاق»

 ةيارلا )١١١/١(: ًائيش ةريره يبأ نم ةرق نب ةيواعم خمسي مل :دمحأ لاق ءعطقتم وهوا
 ««ثيدحلا ركنم» :يراخبلا لاقو يئاسنلاو ىيحي هفعض ةرم نب ليلخلاو هيقل الو .



 ةالصلا باتك ۲ E  مارملا غولب

 5 ءٌنهِلوطَو ٌنهِيْسُح ْنَع لا لف انا ولصُي مت ٌنِهِلوْطَو نهِيْسُح

 :َلاَق ؟ُرِيْوُت نأ َلْبَق ماتا !هللا َلوُسَر اي :ُتْلُقَف :ُةَمْئاَع ْتَلاَق ءاثالت يَلَصُي

 . “هيلع قمتم 2يِبْلَق ماي الو ءِناَماَنَت َىَئِتَع نإ !ًةَسْئاَع اَيا

 ريويو ٬ِتاَعَكَر َرْشَع ٍلِيَللا َنِم يَلَصُي ناک :اًهْنَع اَمُهَل ٍةَياَوِر ْيِفَو
 . تالت كليف ءرْجَملا يَنَعْكَر ُمُكْرَيَو «ٍةَدْجَسب

 ليلا َنِم ْىْلَصُم ةي هللا لوُسَر ناك :ْتَلاَق اه اَهْنَعَو 9 ۹

 ىف الإ شا: ف اجب ال «سفخي كلذ نع توب ةر ةرشع تالت
- 

 . "”اًهرخأ

 ٠"  29ىهَتْناف لی هللا ُلوُسَر روا ْذَك لْيَللا لک ْنِم :ْتَلاَق اَهْنَعَو 7*(
/ (OD. o7 م سو 5 هه و 

 امهْيلع ىصمتم . رحسلا ىلإ هردو َ

 “ىل لاق :َلاَق © صاعلا نب وِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو ١

 ُكَرَتَق ليلا َنِم ُموُقَي َناَك ءِناَلُق َلْثِم ْنَكَت ال !هللا َدْبَع اي» : هللا لوُسَر

 يلع قمم ليلا َماَيِق
 : لَك هللا لوُسَر لاق :لاق 5 بلاط ْيب أ نب ّيِلَع ْنَعَو ۲ ٠"

 )١( ملسمو (1۷/۲) يراخبلا )٥۰۹/۱(.

 )۲( يراخبلا )۲/٦٤( ملسمو )1١/01١(.
 دنع سيل هنإف باصأف هدحو ملسمل )١15/1( صيخلتلا يف ظفاحلا هازعو )208/١( ملسم (۳)

 يف هتالص يف سابع نبا ثيدح نم يراخبللو» ن يف لاق: ا نكل يراخبلا

 يراخبلل ثيدحلا اذه هوزعو :تلق .نهنيب سلجي مل سمخب رتوأ مث :ةنوميم تيب
 قفتملل ةشئاع ثيدح وزع )۳۹٤/۱( حيباصملا ةاكشم يف تيأر مث اض مهو ظفللا اذهب

 .مهولا يف عقوف هدلق ظفاحلا نأكف هيلع

 .«ىهتناو» :(ج) ةخسن يفو (4)

 )017/١(. ملسمو (۳۱/۲) يراخبلا (ه)

 )۸۱٤/۲(. ملسمو (58/5) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب ۱۰۷ ةالصلا باتك ۲

 هَحَحَصَو اا هاَوَر (ًرثولا بجي ءّرْثِو هللا ناق ٍنآْرَملا لفأ اي اور 0

211 
 ةَمِيَرَخ ن ' 1

 َرْخآ اوُلَعجِإ) : لاق لب يبنلا نع #4 َرَمُع نبا نَعَو 9 *٠”
 . "1هَْلَع قمتم «أرثو لْيللاب ْمُكَتاَلَص

 : َلوُمَي ةي هللا َلَوُسَر ٌتْعِمَس :لاق هه ىلع نب قلط ْنَعَو 2-5

 . ””َناّبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو َُتاَلَئلاَو ُدَّمْحَأ ُهاَوَر ؛ِةَلْيَل يف نارو ال١

 ُرِتوُمي هيي هللا لوُسَر ناك :لاَق يو بغك نب ّىَبأ ْنَعَو 56
 ربا اس و ۹ ينم مر يما ۶ < وب - ر وچ ر رخو 5 چ2 ب 0 أع

 هاَوَر «ذحأ هلأ وه لق#و «نرريكلا اهبأتي لفلو «لعألا َكْيَر سا حس ب

 .'*”نِهرِحآ يف الإ ملي الو :َداَزَو َيِئاَسْنلاَو َدْواَد وُبَأَو دمخ

 َةَعْكَر يف ٍةَروُس لك :ِهْيِفَو ةشئاع ْنَع ُهَوْحَن َيِذِمْرَتلاَو َدْواَد يبألو
 ووو ل ة٤ وتم دل + .. .
 , 190 هئَبْدرُعُملاَو 4ح هلآ وه لف# ٍةَريَحاَلا يِفَو

 لبق اوُرَتْوَأ» :َلاَق ةي ئبتلا نأ هه يرذخلا ٍدْيِعَس ْئبأ ْنَعَو 9 5
 «(5)ير هع فلس 7 2 مَ
 : ملسم هاور (أوحبصت نأ

 (۲۲۸/۳) يئاسنلاو (١5/؟) دواد وبأو (158١و55١و١/144) دمحأ .هريغل حيحص (۱)
 دنع هجيرخت قبس دقو )۱۳٣/۲( ةميزخ نباو (۳۷۰/۱) هجام نباو )١7/75"( يذمرتلاو

 . متحب رتولا سيل :ثيدح

 )018/١(. ملسمو (۳۱/۲) يراخبلا (0)

 نباو (775/5) يذمرتلاو (۲۲۹/۳) يئاسنلاو (51/1) دواد وبأو (71/5) دمحأ .حيحص (۳)

 .(۲۷۰/۱) دواد يبأ حيحص ىف انخيش هححصو )5١١/5( نابح

 . (710/) يئاسنلاو (57/5) دواد وبأو )١717/0( دمحأ .حيحص (5)

 ةاكشملا يف انخيش لاقو (۳۲۷/۲) يذمرتلاو (57/؟) دواد وبأ .هريغل حيحص ()

 .«ةحيحص ىرخأ قيرط نم (۰/۱) مكاحلا هاور نکل فيعض هدانسإو» )

  (53١ملسم )١/0194(.



 ةالصلا باتك " ۱۰۸ مارملا غولب

 . ل رنو الف ؛ْرَتوُي ْمَلَو حْبَصلا كَرذأ ْنَم» :َناَبِح نالو

 ؛ُهَيِسَن وأ رثولا نع َماَن ْنَم» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو 2 ۷

 ."'”َيَئاَسْنلا الإ ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر َركَذ وأ َحَّبْصَأ اَذِإ ٌلَصْيْلَ

 نأ فاح ْنَم» :قي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَث ””[ه] رباج ْنَعَر 4
 َرْجآ ْرِتوُيْلَف ؛ُهَرْجآ َموُقَي نأ َعِمط ْنَمَو لَو زويل ؛لِيَللا رجآ ْنِم َموُقَي ال
 . لسم ُهاَوَر (لَصُفَأ َكِلَدَو ةَدوُهْضَم ٍلْيَللا ٍرِجآ اص ّنِإَف ءِلِبَللا

 دق ُرَجَفلا َعَلَط اإ :َلاَك هلي يتلا ٍنَع © َرَمْع ِنْبا ِنَعَو 24
 . "يذلا ُهاَوَر «رجَفلا عوُنُط لَ اوُرتْؤََك ءرثولاو ليلا ٍةاَلَص لَك َبَعَذ

 ىَحضلا يَلَصُي كي ل هللا لور َّناَك :ْتَلاَق ان ةَشِئاَع نعو ٠"

 . يلم ُهاَوَر .ُهللا َءاَش ام ديرو ءًعَبْرأ

 نع هحيحصت لقن نأ دعب )۱٥۳/۲( ءاورإلا يف انخيش لاق )١14/5( نابح نبا .حيحص )١(
 يبأ نع انيور دقف هبشأ ريثك يبأ نب ىيحي ةياورو» :هلوقب هلعأف يقهيبلا امأو» :مكاحلا

 .٠ . .دانسإلا ةحص دعب لالعإلا اذهل هجو الو ؛رتولا ءاضق يف يبنلا نع ديعس
 هجام نباو (۳۳۰/۲) يذمرتلاو )٠٥/۲( دواد وبأو (٤٤و۳۱/۸۳) دمحآ .حيحص (۲)

 يبأ دانسإ نأب )٠١١/۲( ءاورإلا يفو (۳۹۹و۳۹۷/۱) ةاكشملا يف انخيش لاق )١/7375(

 . حيححص دواد

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۳)

 )٤( ملسم )٥۲۰/۱(.
 لاق «ظفللا ل :لاقو 0 يذمرتلا . . حيجص )6(

 :لوقي ناك .هنأ رمع نبا نع] يدنع حصأ لوألا ظفللاو» )٠١٤/۲(: ءاورإلا يف انخيش

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف أرتو هتالص رخآ لعجيلف ليللا نم ىلص نم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف رتولاو ليللا ةالص لك بهذ دقف رجفلا ناك اذإف كلذب
 دنع ةاورلا ضعب اهعفر ةفوقوم هنم ىطسولا ةرقفلاو [رجفلا لبق اورتوأ :لاق ملسو

 ناكو ءيشلا ضعب نيل هنإف ىسوم نب ناميلس لبق نم هلعلو يدنع مهو وهو يذمرتلا
 .؛هتوم لبق طلخ

 )5( ملسم )٤۹۷/۱(.



 مارملا غولب ۱۹ ةالصلا باتك - "

 :ُتلاَق ؟ىَحَضلا يَلَصُي لكي هللا لوسَر ناک لَه :ْتَلِيس اهٽآ اَهْنَع هلو
(1) 

 هبيغم نم َءيچي نأ الإ ال

 م 2 7 هادم هع as ا ا ل BEF سوس موش

 یے

 هالص» :لاق لب هللا َلوُسَر نأ "[4] ْمَقْرَأ نب ِدْيَر ْنَعَو 2 ١"

 . ىِذِمْرَتلا هاَوَر «ٌلاَصِفلا ضَّمْرَ َنيِح َنيِباَوَألا

 ىَلَص ْنَم» :ِلي هللا ُلَوُسَر لاق :َلاَق '**[4ض] سا ْنَعَو 2 ۲

 «ُيِذِمْرَتلا ُهاَوَر ؛َةْنَجلا يِف أرضَق هَل هللا ىب ؛َةَعْكَر َةَرْشَع ْيَئْنُي ىَحَضلا
(Vail! 1 

 ةيرعساو

 ملَصَف ءىَتْيَب لَك ىبنلا َلَْخَد :ْثَلاَق اه َةَشِئاَع ْنَعَو *١” 

 . "70وجيِحص» ىف َناَبِح ُنْبا ُهاَوَر .ِتاَعَكَر َيِناَمَث ىحَضلا

 ةَماَمإلاَو ةَعاَمَجلا ٍةالَص ُباَب - ٠٠

 :َلاَق ب هللا َلوُسَر نأ هي َرَمُع نب هللا ٍدْبَع ْنَع 2 "14

 .1هِيَلَع ْنَقَتُم ؛َةَجَرَك َنيِرْشِعَو عْبَسِب ْذَقلا ٍةاَلَض ْنِم ُلَضْقأ ِةَعاَمَجلاٌءاَلَص١

  (1)ملسم )١//591(.

  (0ملسم )١//591(.

 .(جو ب) ةخسن نم ةدايز (۳)

 )٤( ملسم هاور :تلق )١/ )601١5-2516يذمرتلا ننس يف هرأ ملو .

 .(جو ب) ةخسن نم ةدايز )2

 هدانسإو :تلق» )3١/5(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (۳۴۷/۲) يذمرتلا .فيعض (5)

 )5١5/1(. بيغرتلا فيعض يف انخيش هفعضو («فيعض

 حبحصا) :(4/1) دراوملا حيحص يف انخيش لاقو (۲۷۲/۷ نابح نبا .هريغل حيحص )۷(

 . ؛هريغل ظ

  (A)ملسمو 35/1 يراخبلا )860/1(.



 ةالصلا باتك_"؟ 11۰ مارملا غولب

 ْنَع َيِراَخُبلِل اَذَكَو "”0ةزج َنيِرْشِعَو ٍسْمَحِب» :ةرْيَرُه يأ ْنَع اَمُهَلَو
i 220 اجر : َلاَقَو  

, 

 يِذلاَو» :َلاَق يب هللا َلوُسَر نأ هن َةَرْيَرُه ْيبأ ْنَعَو 2 "6

 رم 0 e O E a E يح

 ْمِهْيَلَع ق ا ٌماَلَّصلا َنوُدَهْشَي ال ٍلاَجر ىلإ كلاخأ 3 «ساّنلا موي ا

 نیتامرم ا دج ا ْمُمُدَحأ ُمَلْعَ ۳ هِدّيِب يِسْمَن يِذِلاَو ءْمُهَتوُيِب

 , © ياحب ظْفَللاَو ِهْيَلَع قمم ؛ءاَسِعلا دهس ٍنيتَنَسَح

 َنيِقِفاَتُملا ىَلَع ٍةاَلَّصلا ُنَمْنَأ» :هللكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو 9 3<

 (ًاوُْبَح ْوْلَو امها ؛اًمهيِف ام َنوُمْلْعَي و ءرجفلا ٌةالَصَو ءاشعلا ٌةالَص

 ( يب
 . هم فم

 !هللا لوُسَر اَي لاكن یتغآ لُجَر زا ّيِبْنلا ىَتنأ :َلاَك ُهئَعَو - ۷

 :لاّقَف ماعد ىلَو اَمَلَف اَملَف هل لمحو ءلجسملا ىلإ ُيِنْدوُمَي داق يل سيل هن

 ف هأَوَر (ْبِجْأَف» : لاق مَعَ : لاق (؟ةالَصلاب ءادتلا عَمست له»

 ءاَدَلا َعِمَس ْنَم» :َلاَق هلك ْيبنلا نَع © سابَع نبا نَعَو 2 ۸
 ناّبح ْنِباَو َيِيطْفَراَدلاَو هَجاَم نبا «رذع نم الإ هل َةالَص داف ؛ ِتأَي ْمَلَق

 اي ْمُهْضْعَب حجر نكل ءِمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع داس ُمِكاَحلاَو

 )١( يراخبلا )١/١177( ملسمو )5449/١و1050(.
 )۲( يراخبلا )113/1١(.

 )501/١(. ملسمو ۳و )١50/١ يراخبلا (۳)

 )4( يراخبلا )۱٦۷/۱( ملسمو )١/501 - 507(.

 )( ملسم )۱/٤٥٩(.

 (؟١/10) مكاحلاو (517/5) نابح نباو )57١/١( ينطقرادلاو )51١/١( هجام نبا . حیحص (5)

 :فقولاب هلالعإ نع باجأو نيخيشلا طرش ىلع (۳۳۷/۲) ءاورإلا ىف انخيش هححصو

 « . . . هيلع ًاميشه اوعبات تاقثلا ةعامج هوعفر نيذلا نإف حيجرتلا اذهل رربم الو :تلق»



 مارملا غولب 1۱۱ ةالصلا باتك -

 َةالَص للك هللا ٍلوُسَر َعَم ىَلَص هنأ ه5 ٍدَّوْسألا ن , ديزي نعو 29 ۹

 ءاّمهپ اَعدف ءاَيَلَصُي مل ِنْيلجَرب وُ اَذإ لكي هلل َلوُسَر ىَلَص اَمْلَف ءحْبَصلا

 :اَلاَق «؟اَمَعَم اَيَلَّصُت ْنَأ اَمُكَعَتَم اَم» :اَمُهَل َلاَثَك ءاَمُهْصِئاَرَك ُدُعْرَت اًمهِب ءيجف
 مث اَمُكِلاَحِر يِ اَمُبْيَلَص اذِإ ءاَلَعْفت اَلَف» :َلاَق ءاَئِلاَحِر ْيِف اَئْيَلَص ْدَق

 ُدَمْحَأ ُهاَوَر هَلِفاَن اَمُكَل اَهْنِإَف ءُهَعَم اَيَلَصَف ؛َلَصُي ْمَلَو َماَمِإلا امرأ

 . "”َناَبِح ُنِباَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ُهَتالتلاَو هَل َظْفللاَو
 ليج اَمْنِإ» :ِةلَي هللا َلَوُسَر لاق :لاَف هو َةَرْيَرُه 5 ْنَعَو 2 ۰

 عكر اَذِإَو ءَرّبَكُي ىَنَح اوُرّبَكُت الو ءاوُرّبَكَف َرْبَك اَذِإَف «وب ٌّعَتْؤُيِل ُماَمإلا

 :اوُلوُقَف ُهَدِمَح ْنَمِل هللا َْعِمَس َلاَق اّذِإَو «َمَكْرَي ىَّتَح اوُعَكْرَت الو ءاوُعَكْراَ

 اذِإَو ؛ءدجسَي ىّتَح و اوا اَذِإَو ءذمحلا كل اَنَيَر ّمُهْللا

 نار LS ًادعاق ىَلَص اَذِإَو ءأماَيِق اوُلَصَف امِئاَق ىَلَص

 . ””(نْيَحيِحَصلا» يف ُهُّلْضأَو (20هُظْفَل اَذَهَو دوا

 ْيِف ىأَر يب هللا َلوُسَر ذأ 5 َيِرْذُخلا ٍدْيِعَس يبأ ْنَعَو 3 ١"

 هاَوَر (ْمُكَدْعَب ْنَم مكب ٌمَنََيْلَو «يب اوُمتٿاف ءاوُمَدَقَت» :َلاَقَف ءارخأت ِهباَحْضَ
4 . 

 ةرجح ةا هللا لوو خا :لاَق نفذ ٍتباث نب د ليز نعو 2 ۲

 .«متكردأ» :(أ) ةخسن يف )١(

 يذمرتلاو )١١1/5( يئاسنلاو )٠١۷/١( دواد وبأو )١15١9150/4( دمحأ .حيحص (۲)

 حيحص دانسإب» )٠١/۲(: ءاورإلا يف انخيش لاق )١155/5( نابح نباو ©( 0)

 .0841(١4و5٠69) دواد يبأ حيحص يف هتققح امك ةعامج هححصو

 .«نوعمجأ» :ننسلا يف ول

 دنس اذهو :تلق» :(١5١/؟) ءاورإلا يف انخيش لاق )١54/١( دواد وبأ .حيحص )٤(

 )/١74(. حتفلا يف ظفاحلا هنسحو «حيحص

 .(۳۱۱/۱) ملسمو (۱۷۷/۱) يراخبلا (ه)

 .(/۱) ملسم (؟)



 ةالصلا باتك "  ۱1۲ مارملا غولب

 .ِهِتاَلَصِب َنْوُلَصُي اًوُءاَجَو ءلاَجِر هيل َعَبَتَتَف ءاَهِيِف ىَلَصَف «ًةَمَصْحُم

 4َ ٌنَمْتُم «ةبوتكملا الإ هيب ْيِف ِءْرَملا ٍةاَلَص ُلَضْفَأ» :هيفَو ٌتْيِدَحْلا

 لّوطَف ءَءاَضِعلا اا ْداَعُم ىَلَص :َلاَق اظ ربا ْنَعَو _ ۳

 ساتلا َتْمَمَأ اَذِإ !؟ًاناَتَف ُذاَعُم اي َنوُكَت نأ درت : هلك بلا لاَمَف ءْمِهِيَلَع

 دير أي أرئاطَو 4لا ك سا ِجْيَسطَو ءاَماَحُصَو سْمَشلاِب :أَرْقاَف

 ظ 0 مين ظفللاو بلع فتم 4في اإ يور

 سانلاب ةَ هللا ٍلوُسَر ٍةاَلَص ٍَةَّصِق ْيِف - ا ةشِئاَع ْنَعَو _ ٤
 ْيَلَصُي َناكَف ءٍرْكَب يبأ ِراَسَي ْنَع َسّلَج ىَتَح ءاَجَف : ْتَْلاَق  ضْيِرَم ّوُهَو

 يِدَئْفَيَو هلك يلا ٍةاَلَصِب ِرْكَب وُبَأ يدي ءامِئاَق ٍرْكَب وُبََو ءاسِلاَج سائلاب

 سالا ْمُكُدَحَأ م اذ :َلاَق لكي يتلا نأ هن َةَرْيَرُه ْيِبأ ْنَعَو 2 6
 ىَلَص ادل .ةجاحلا ادو ٌفيعضلاو َريِبكلاَو َريِغَّصلا مهيف يف َّنِإَف ففف

 ا ىم «ءاش فنك ْلَصْيْلَف ؛هدخ

 َدْنِع ْنِم ْمكثج : ئبأ َلاَق :لاَق َةَمِلَس نْب وِرْمَع ْنَعَو 9 5

 نويَ مدعا ْنْدَوُيْلَف ؛ُهاَلَصلا ٍتَرَضَح اًدِإَق» :َلاَق ءاقَح يک بتل
 اأو ‹ٰينوُمدَقف ءْْئِم ًانآَرف َرَتَكَأ دَحَأ نكي ْمَلَق ءاوُرظَتَف :لاق « انار ْمُكْرَتْكأ

 . ""”َيَئاَسْنلاَو دوا ا يراځبلا ُهاَوَر . نيس َعْبَس ذأ ٌتِس 5

 تاياور نم ةياورو ملسم حيحص يف امل ةقفاوم يهو «ةفصخب» :(أ) ةخسن يفو )١(
 . يراخبلا

 )0( يراخبلا )١/ 1١85و۸/۳٤( ملسمو )١/6079  ٥٤١(.

 )۳٤١/۱(. ملسمو (۱۸۰/۱) يراخبلا (۳)
 )۳۱٤/۱(. ملسمو (۱۸۳/۱) يراخبلا (6)
 )۳٤۱/۱(. ملسمو (۱۸۰/۱) يراخبلا ()
 .(۸۰و۷۰و۹/۲) يئاسنلاو )١11١/١( دواد وبأو هل ظفللاو )١191/5( يراخبلا (6)



 مارملا غولب r ةالصلا باتك - '
 ُوَي» :هلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هك ٍدوُعْسَم يبا نَعَو - ۷

 ْمُهُمَلْعَأَ ءاوس. ةءاَرَقلا يِف اون راک نإ ‹"[ىلاَحَت هللا باتل ْمُهُوَرْق َمْوَقلا

 ًءاوس ةرجهلا يف و اوُناَك ناف رجه ْمُهُمَدَُأ ًءاوس سلا يف اوُناَك ناف «ةَسلاب

 هِناَطْلُس يف اجلا لجرلا ن ْنَمْؤَي الو 6 انس : ةياور يفو - انش ا

 , لَم هأَوَر ( هند الإ هتم رک ىلع هتبب ىف دعي الو

 ٌيِباَرْعَأ اَلَو ءالُجَر ٌةَأَرْما ّنَمْؤَت اَلَر» :رباج ِثْيِدَح ْنِم ُهَجاَم نالو
 .(9و[َو ُهُداَنْسِإَو ؛ًانِمْؤُم ٌرجاَف الو ءارِجاَهُم

 اوُبِراَقَو ءْمُكَفوُمُص اوُصْر» :َلاَق لك ّيبتلا نع سٽا ْنَعَو 5

 , *ناّبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو «َىِئاَسْنلاَو واد وُبَأ ُهاَوَر «قائغألاب اوُداَحَو هاَهَْيَب

 ٍفوُقُص ُدْيَح» :ِلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هڪ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَر 9564
 (اَهّْنَوَأ اَهْيَشَو ءاَهْرخآ ءاَسْنلا ٍفوُفَص ُرْيَحَو ءاَمُرِجآ اَهُوُشَو ايل زا لاخلا
 لسم هاو

 تاد هي هللا ٍلوُسَر َعَم ُتِيَلَص :لاق اهي نياق نا

 ْيِنْلَعَجَف . ْيِئاَرَو نم ا هللا لوفر ًرَخأَ وراسي نع تق ء هليل

 ا ت 2

 .٠ هم نقشفنم هيم هنيمي نع

 .أطخ وهو «دوعسم نبا نع» :(جو ب) ةخسن يف )1(

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۲)

 .(40/1) ملسم (6)
 دانسإ اذهو :تلق» :(01/) ءاورإلا يف انخيش لاقو )۳٤۳/۱( هجام نبا ٠ .ًادج فيعض )٤(

 .ًادج وأو

 يف انخيش لاق (5١/504و0794/0) نابح TY .حيحص (9)
 . «ةحيحصلا يف هتنيب امك حيحص هدانسإو» )۳٤١/١(: ةاكشملا
 نابح نبا هاورو : تلق (قانعألاب) لدب (فاتكألاب) نابح نبا دنعو :يريهزلا لاق : هيبنت
 .(قانعألاب) : ظفلب )١59/١5( يف

 .(۳۲۹/۱) ملسم (5)
 .(/۱) ملسمو هل ظفللاو )180/١( يراخبلا (۷)



 ةالصلا باتك ؟ 1٤ مارملا غولب

 6-0 ظَْللاَو هيلع ل قمتم . افلح 20 أَو ُهَمْلَخ

 لبق َمُكَرَف «ٌعكاَر َّرْهَو ةي بتلا ىلإ یھ ىََتلا هنأ ٌةَركَب يبأ ْنَعَو - ۲

 ُهاَوَر (ْذْعَت الو ؛اصزج هللا كداَر» : هلع ْيبتلا هل أ َلاَقَف ءْفّصلا ىلإ لص ذأ

 E نإ شم E فلا نود عكر : هيف َدُواَد وُبأ ا "”َيِراَخُبلا

 ْيَلَصُي الُجَر ىأَر لَك هللا َلوُسَر نأ هو ٍدّبْعَم نب ةَصِباَو ْنَعَو - ۳
 َيِذِمْرَتلاَو َدْواَد وبأَو دمخ ُهاَوَر .َةاَلَّصلا َدْيِعُي ْنأ ُهَرَمْأَف ءُهَدْحَو فصلا فخ

 . 'ناّبِح نبا ةَسحَصَو «ُهَنَسَحَو

 يف َيِناَرَبْطلا َداَزَو "فصلا َفْلَخ َفلَخ ٍرْمْثُمِل الص ال» :2"قْلَط ْنَع هلو

 . “جر َتْرَرَتْجا وأ ْمُهَعَم َتْلَخَد اَلأ» :َةَصِباَو ِثْيِدَح

 ت نه طابز:(1)
 .(1//401) ملسمو )۱۸٥/۱( يراخبلا (۲)
 .(۱۹۹/۱) يراخبلا (۳)

 ىلع حيحص هدانسإو» )٤٥۷/١(: ةحيحصلا يف انخيش لاق )۱۸۲/١( دواد وبأ .حيحص )٤(

 .؟ملسم طرش

 نابح نباو )150/1١( يذمرتلاو )١81/١( دواد وبأو (۲۲۸و۲۲۷/۲) دمحأ .حيحص )٥(

 ثيدحلا نع ىفنو قرط ةدع هل ركذو (۳۲۳/۲) ءاورإلا يف انخيش هححصو )٥۷٥/٥(

 . ضعبلا مهوت امك بارطضالا ةلع

 .«يلع نب قلط» :(ج) ةخسن يف 6

 دنس اذهو :تلق» :(۳۲۹/۲) ءاورإلا يف انخيش لاقو (080/5) نابح نبا . .حيحص (0)

 نابح نبال غولبلا يف ظفاحلا هازعو دئاوزلا يف يريصوبلا لاق امك تاقث هلاجرو حيحص

 نم نابح نبال )۲٠۳/۲( حتفلا يف ظفاحلا هازعو :تلق ؛مهو وهو يلع نب قلط نع
 .باوصلا وهو نابيش نب يلع ثيدح

 1 مي )7١7/8-٠١8( طسوألاو )٠٤١/۲۲( ريبكلا يف يناربطلا .ًادج فيعض (۸)
 :(۴۷/۲) صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو ۳۲٣( ۔ ۳۲۰/۲) ءاورإلا يف انخيش لاق امك

 يف ميا قيرط هل ميعن يبأل ناهبصأ خيرات يف نكل كورتم وهو ليعامسإ نب يرسلا

 = انخيش لاق «فيعض وهو عيبرلا نب سيق اهيفو يدادغبلا هيودبع نب ىيحي ةمجرت



 مارملا غولب ١6 ةالصلا باتك - '

 ةَماقإلا ْمُْعِمَس اَذِإ» :لاق ي يبنلا نع هه َةَرْيَرْه ْيبأ ْنَعَو 2 4

 ْمتْكَرْدَأ امف ءاوُعِرْسَت الو ُراَقَوْلاَو كلا مُكيَلَعَ ءةالضلا لإ ور

 . “راځ طفللاو كلغ ىم اوكف کتا امو اوصف

 هالص» :ِكك هللا َلوُسَر لاق :لاق هك بغك نب ْنَعَو 29 66

 نم ىكزأ ِنْيْلُجّرلا عم ُهتاَلَّصو ءُهَدْحَو هتاَلَص نع ىكرأ ٍلْجَرلا َعَم لجرلا
 EET (َلَجَو رع هللا ىلإ ا وهف كأ ناك اَمَو «لُجَرلا َعَم هِتالص

 ا نبا هحخص و . ٌيِئاَسْنلاَو

 نع e نبال ئر 1 ا او أَو . ىَمغَأ َوْهَو َّساَنلا
 .  ةشئاع )0( جا 7

 ناك نإو هنإف ىلوأ هيودبع نب ىيحي هنع يوارلاب هلالعإو :تلق» :(۳۲۹/۲) ءاورإلا يف =
 سيل :ةرم لاقو «ءوس لجر باذك» :نيعم نبا هيف لاق دقف دمحأ هيلع ىنثأ دق
 . 1 ءيشب

 )57١957١/١(. ملسمو )١111/١( يراخبلا )غ0(

 ىف انخيش لاق )1٠06/5( نابح نباو )۱۰٤/۲( یئاسنلاو )١101/١( دواد وبأ .نسح (۲)
 ىلإ تيدخلا هب ىثري دهاش هل نكل بارطضاز ةلاهج هيف داتسإب» + (©08/5) هاكشملا
 .077(1) دواد يبأ حيحص يف هتنيب امك ةمئألا نم ةعامج هححص دقو نسحلا ةجرد

 نبا حيحص ىلع هقيلعت يف انخيش لاق (۸۹/۳) ةميزخ نباو (1) دواد زبأ . نسح )۳(

 ٦1۰((. او 1۰0۵) دواد يبأ حيحص يف هتنيب امك نسح هدانسإلا : :ةميزخ

 )٤( دواد وبأو (۱۹۲/۳) دمحأ .هريغل حيحص )١/١177( ةاكشملا يف انخيش لاق )٠١/١(:

 نئسلا حيحص رظنا حيحص وهف نادهاش هلو نبسح هدانسإولا )559(4.

 دنسب» .:مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو (۰۷٥و٥/٦۰٥) نابح نبا .حيحص (©)

 ۳١۲(. ۔ ۳۱۱/۲) ءاورإلا رظناو ؟حيحص



 ةالصلا باتك - ik مارملا غولب

 ىَلَع اولص» :ةاهب هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ا َرَمُع نبا نَعَو _- ۸
 ُهاَوَر هللا الإ ِهَلِإ ال َلاَق ْنَم َفْلَخ اوُلَصو ءُهَللا الإ هلِإ ال َلاَق نم
 . ''"ٍيفْيِعَض ٍداَْسِإب َيِنْطْفَراَدلا

 ُمُكُدَحَأ ىئأ اًدِإ» :هلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هه ْنِلَع ْنَعَو _- ۹
 ٍداَنْسِإِب يِذِمْرَتلا ُهاَوَر «ُماَمإلا ٌعَئْضَي اَمَك ْمَنْضَيْلَف ؛ِلاَح ىَلَع ُماَمِإلاَو ًةاَلَّصلا

 افسبص

 ضئرَملاَو رِفاَسُملا ٍةالَص ُباَِب - 1

 ءنيَتَعْكَر ٌةاَلَّضلا ٍتَضرُف اَم لوا :ْثَلاَق ائ َةَضِئاَع ْنَع 29 ٠"

 ."ةهيَلَع قمتم .ٍرَضَحلا ُهاَلَص ْتْمِيَأَو هِرَفَسلا ُهاَلَص ثّ

 . “لوألا ىَلَع ِرْفّسلا ُةاَلَص ْتَوِقََو ءًاعَبَْأ ْتَضرُمَف َرَجاَه مت : َيِراَخُبْلِلَ

 لوْ اَهْنِإَف ءَحْبُّصلا اَلِإَو ءراهتلا رنو اَهْنإَف ءَبرْغَملا الإ :ٌُدَمْحَأ دار
 . ةَءاَرَقلا اَهْيف

 دنس اذهو :تلق» :("07/) ءاورإلا يف انخيش لاق )٥٦/۲( ينطقرادلا .ًادج فيعض (1)

 .؛نيعم نبا هبذكو كورتم يصاقولا يرهزلا وه نمحرلا دبع نب نامثع ًادج واو
 ةاكشملا يف انخيش لاق .بيرغ ثيدح :لاقو (6۸1/1) يذمرتلا .هريغل حيحص (۲)

 وبأ هاور نكل هنعنع دقو سلدم وهو ةاطرأ نب جاجحلا هتلعو فيعض يأ» :(/0)

 يبأ حيحص يف هتركذ امك ةعامج هححصو حيحص هدانسإو . . .ىرخأ قيرط نم دواد

 .079(1) دواد

 )۳( يراخبلا )١/14( ملسمو )٤۷۸/۱(.
 )٤( يراخبلا )0//87(.

 نيب عطقنم هنكلو» )۳١١(: ةنملا مامت يف انخيش لاق ( دمحأ .هريغل حيحص )٥(

 نع يبعشلا نع اهنإف ةلوصوم نابح نباو ةميزخ نبا ةياور معن ةشئاعو يبعشلا رماع

 يف بوبحم ريغ وهو نسحلا نب بوبحم اهدانسإ يف نكل ةشئاع نع قورسم
 جارخإ ىلإ تردابف ظفاحلا هنسح ًادهاشو ًايوق ًاعباتم بوبحمل تدجو ينكلو . . . ةياورلا
 يف يواحطلا دنع ءاجر نب يجرم وه عباتملاو :تلق )۲۸٠١(« ةحيحصلا يف ثيدحلا

 .ةحيحصلا يف انخيش هدافأ امك )١41/١( راثآلا يناعم حرش



 مارملا غولب 11۷ ةالصلا باتك -

 ؛ُمِتيَو ِرَفَسلا يف ذ ُدُصْقَي ناک هلك ئبنلا نأ اهي َةَسْئاَع ْنَعَو 2 ١
 ظوُمْحَملاَو ءُلوُلْعَم هنأ الإ تاَقِث هُئاَوُرَو 2''”َيِنَطْقَراَدلا ُهاَوَر .ُرِطْفُيَو ُمْوُصَيَو
 , "9 هقَهتَبلا ُهَجَرْخَأ . َىَلَع ْقُشَي ال ُهَنِإ :ْتَلاَقَو ءاَهِلْعِف ْنِم َةَشِْئاَع ْنَع

 هللا َّنِإ» :ِِئك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق "”[19] َرَمْع نبا نَعَو - ۲
 هححص و 9 هاو (هتيصْعَم ىتؤت 7 نأ هرکی امك .ةصخر ىَنْؤَت نأ تخ 4 ر م »أيس ے۱

 . 200هُمئاَرع یت وت نأ بحي اًمک» : ةياور يِفو ا نباو 00 5

 ٌةَرْيِسَم َجَرخ اذإ ةي هلل هللا لوُسَر ناک : َلاَق هن سّنأ ْنَعَو - ۳

 .2"”هِلْسُم ُهاَوَر . نْيَتَعْكَر ىَلَص َحِساَرَف أ نانا

 كَم ىلإ ِةئْيِدَملا َنِم ةي هللا ٍلوُسَر َعَم اَنجَرَْخ :لاق ُهْنَعَو - 4

 ًظْفَللاَو ههْيَلَع ْىَقَتُم .ةئْيِدَملا ىلإ اًنْعَجَر ىَتَح هَنْيَتَعْكَر نْيَتَعْكَر ْيْلَصُي ناك
 0 رال

 ًامْوَي َرَشَع َةَعْسَت يب بلا َماَقَأ :َلاَق @ سابع نبا نَعَو -“ 06

 ءاورإلا يف انخيش لاقو م داس ا اذه E a .فيعض )١(

 E ny SRT ETE pr ا عا طوي .ةيذعلا
 عجاريلف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك وه» : :لاق هنأ ةيميت نبا مالسإلا
 )51١41/١-١1879(. ءاش نم كلذ يف همالك

 . ؟حيحص هدانسإ» :(0۷۱/۲) حتفلا يف ظفاحلا لاق ١( 5" ) يقهيبلا . حيحص )۲(

 .(جو ب) نم ةدايز (۳)

 يف انخيش لاق (501/5) نابح نباو )۲٥۹/۳( ةميزخ نباو )٠١8/1( دمحأ .حيحص (6)
 . «ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو» :( ءاورإلا ْ

 نبا ثيدح نم (1۹/۲) ًاضيأ هاورو رمع نبا ثيدح نم (۳۳۳/۸) نابح نبا .حيحص (©)
 .)1/۳) ءاور لا يف انخيش هححصو سابع

  (5ملسم )٤۸۱/۱(.

 -)۷( يراخبلا )٥۳/۲( ملسمو )٤۸۱/۱(.



 ةالصلا باتك ؟ IA _ مارملا غولب

 أ ا هه 210. ۾ ربا ر 1 هم” «a7 r o ُرصَقي
 ٰيبأل هیاور يفور يراخبلا .هاوَر .اموي َرشع هعست ةكَمب : ظفل ْيِفَو ٠

 E َعْبَس :دْواَد

 )¢ سه < أ
 هرس سمح . یرح ىفو

 ةَرْشَع َيِناَمُث :نْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَع هلو

 سار

 َتاَقِئ اورو .ًةالَصلا ُرْصْقَي 1 : ًامْؤَي َنْيِرْشِع ُكوُبَتب مق :رباج ْنَع ُهَلَو

 GE تل أ الإ

 َلْبَق َلَحَْرا اَذإ ةا هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق "[ه45] سنا ْنَعَو - 5

 ذإ امم مجم لت مث ءرضقلا تف ىلإ رهط رْحأ ؛سفشلا عر نأ
 يلع قمتم .٠ ب بکر مل ت ءَرْهظلا ىَّلَص لجتري نأ لبق ُسْمّسلا تغار

 َرْهظلا ىّلَص :؛حيجصلا» دانسإب «َنْيِعَب زل يف مكاحلا ةياّور ْيِفَد
 ا لا

 )١( يراخبلا )٥۳/۲ و٥ /۱۹۱(.

 .ركنم فيعض)» )١7١(: دواد يبأ فيعض ىف انخيش لاق (١١/؟) دواد وبأ .فیعض (۲)

 ١ ١ .ارشع م محملا

 ةرشع سمخ هلوق نكل» :(۲۷/۳) ءاورإلا يف انخيش لاق )٠١/۲( دواد وبأ .ذاش فيعض (۳)

 )١١۹(«. صيخلتلا ىف امك تاياورلا رئاسل هتفلاخمل ذاش

 نب يلع هيف فيعض دانسإب» )477/1١(: ةاكشملا ىف انخيش لاق (4/؟) دواد وبأ .فيعض (4)
 ١ .«فيعض ناعدج نبا وهو ديز

 : هلوقب ةصالخلا يف يوونلا هدرو» :(7/7) ءاورإلا يف انخيش لاق )١١/7( دواد وبأ . حيحص ))

 هتدايزف ظفاح ةقث هنإف رمعم درفت هيف حدقي ال ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح وه
 .لاسرإلاب هل ينطقرادلا لالعإ نع انخيش باجأ مث )١187/1(4 يعليزلا هرقأو . ةلوبقم

 .(ج) ةخسن نم ةدايز ()

 )۷( يراخبلا )٥۸/۲( ملسمو )544/1١(.
 : (77/9) ءاورإلا يف انخيش لاقو )/١177( ننسلا يف يقهيبلاو نيعبرألا يف مكاحلا (۸)

 يف ظفاحلا 0 )۴۷۲/٤( عومجملا يف يوونلا لاق امك حيحص دانسإ اذهو :تلق»

 . .دازلا يف ميقلا نبا لاق امك نيخيشلا طرش ىلع وهو )١170( صيخلتلا



 مارغلا عواد ۹ ةالصلا باتك - ؟

 َتلاَرَق ِرْمَس يف ناک اذِإ ناك :(ملسم جَرْخَتْسُما ٰيف ميعن د بالو

 .لَحَتْرا مَن ءًاعْيمَج َرْضَعلاَو َرْهَظلا ىَلَص سْمَشلا

 َكوُبَت ٍةَوْرَغ يِف لَك ئبنلا َعَم انجرح :لاق هيض ٍذاَعُم ْنَعَو - ۷
 ارو اع ءانكوملاو ترلان لاو قلا ىل ناكف
 ا

 : الب هللا لوس ر لاق :لاق ي سابع ِنْبا ِنَعَو - ۸

 ٍداَنْسِإب 2 هأَوَر (َناَفْسَع ىلإ 6 نم ورب ا نم “أ يف ة ًةالَصلا

 ان يتوفر هلأ 1 عقلا ( ٍفْيِعَض

 يِف ة يابطل ةجرخأ أ او وُرَصَق 9 و ارا ٍءاوُءاَسُأ اإ
 ّيقهيبلا دنع بّيَسملا نب ديِعس لسرم یف وهو E راتسإب (ِطَسْوَألا»
 Ce لو
 رصىحم

 ُتْلَأَسَف ُرْيِساَوَب يب ْثَناَك :َلاَق 4 نْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَعَو 2-65
 ْمَل ْنِإَف ادعم ؛ْمِطَتْسَت ْمَل ْنِإَف ءًامِئاَق ّلَص» :لاقق ؟ِةالّصلا ِنَع ب يلا

 )1( ملسم )٤۹۰/۱(.
 ا يف ظفاحلا لاق )5١7/0( ة ةميزخ نباو (AY/۱") ينطقرادلا i فبعض )۲(

 نب ليعامسإ هنع هاور كورتم وهو دهاجم نب باهولا دبع هيف فيعض هدانسإو) :(/)

 لاق هلوق نم سابع نبا نع حيحصلاو ةفيعض نييزاجحلا نع هتياورو شايع

 ىلع افوقوم (۱۸/۳) ءاورإلا يف انخيش هححصو : تلق. «حيحص هدانسإو . . . : يعفاشلا

 . سابع نبا

 لاق» :(1۳/۸) ةفيعضلا يف انخيش لاق 0 طسوألا يف يناربطلا .فيعض (۳)
 نم دجأ ملو : تلق «يرارملا هب درفت ةعيهل نبا الإ ريبزلا يآ نع ور جل# و ىناربطلا
 .«هنعنع دقو سلدم ريبزلا وبأو (65١ا//5) يمثيهلا هلعأ EET همجرت

 .السرم ديعس نع (۲۹/5) ةفرعملا يف يقهيبلا هقيرط نمو )۱۷۹/١( يعفاشلا هاور )€(
 . ارصتخمملا تو ىف : هيبنث



 ةالصلا باتك ۲ ۲۰ مارملا غولب

 . ''”َيِراَخُبلا ُهاَوَر (ِبْنَج ىلَعَف ؛ ْعِطَتْسَت

 يلَصُي هآَرَق ًاضْيِرَم اا يبنلا داع : لاق [as رباج ْنَعَو 5١

 موا الو «ٌتغطَتْسا نإ ضزألا ىَلَع لص) :لاَقَو ءاهب ىَمَرُف ةداسو ىَلَع

 ول َحَحَصَو .يَقْهْيَبلا هور «كعوكر نم ا كدوجس لعجاو ءَءاَمِيِإ

 "ل متاح

 هاَوَر .اعَبَرَتُم ْيَلَصُي ةي يبْنلا تْيأَر :تلاق اه6 َةَمِئاَع ْنَعَو _ ۲
 . '*”ةكاحلا ُهَحَحَصَو «َىئاَسنلا

 (0ةَعّمُجلا باي - ؟

 لكَ هللا َلوُسَر اَعِمَس اَمُهْنَأ و َةَرْيَرُه ٰيبأَو َرَمُع نب هلل دبع نع - ۴

 هللا ٌنَمِيْحَيَل وأ «تاّعمجلا م مهعذو ْنَع مَرُ َنَيِهَتْنيلا :- ِورْبْنِم ٍداَوْعَأ ىَلَع لومي

 ()و( هور و 4

 .' مِلَسُم ُهاَوَر «َنيِلِفاَعلا َنِم ٌنُنوُكيَل م ْمِهِبوُلُق ىَلَع

 َعَم يَلَصُن انك :َلاَق هل عّوكألا نب ًَةَمَلَس ْنَعَو 2 64

 قم .هب ُلِظَنْسَت ّلِظ ٍناَطْيِحْلِل َسْيَلَو ٌفِرَصنَت ْمُث «َةَعمْجلا ل هللا ٍلوُسَر
 . يا 59 هْيِلَع

 يا 24 ر

0 
 َءىفلا

 )١( مقرب رم دقو (١5/؟) يراخبلا )51١(.

 .(جو ب) نم ةدايز (0)

 .(551) مقرب هجيرخت رم دقو ًاعوفرم حيحص )۳(

 .(۲۳۸) مقرب هجيرخت رم دقو . 6 69

 .«ةعمجلا ةالص» :لبسلا يفو ‹ ةئالثلا لوصألا ىف ةاذك )٥(

 )0/0( ملسم (5)

 .(688/9) ملسمو )١1659/05( يراخبلا (۷)

 .(0۸4/۲) ملسم (۸)



 مارملا غولب - ةالصلا باتك "

 دهع يف :ةَياَور ٠ ٰيِفو 0 لإ لا دلع . .ةَعمجلا دعب

 . ةا هللا لوس

 ْدْيِع ثءاَجَف ءًامئاق ُبْطْخَي َناَك هلك يلا نأ هڪ رباج ْنَعَو _- ٣
 هاَوَر E اا ال قبب 3 ىَتَح ءاي سائلا َلَتْمْلاَف ءماشلا ن نم

 ف

 . ْنَم» :ِِئك هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق © َرَمَْع نبا نَعَو - "61

 َوَر الص تُم دئ .ىرخأ ا ْفِضْيلَد اَهِرْيَغَو ِةَعْمُجلا ٍةاَلَص ْنِم ًةَعْكَر
 PRs َحْيِحَص هداتسإو هل ظْفْللاَو َيِنْطْقَراَدلاَو ُهَجاَم ُنْباَو َيِئاَسْنلا
 . لاسر متاح

 ءًامئاق ُبطْحَي َناَك لَك يتلا نأ ك ريش ریا ٠
 دف الاخ طب ناک هنأ كانا نف «ءامتاق :ثطختف موفي من لج مت
 30 ا َبْذك

 .ًاضيأ هل ةياورلاو )٥۸۸/۲( ملسمو «ملسم ظفلك هظفلو )١7/1( يراخبلا (1)
 : تلق «رباج ثيدح نم هيلع قفتم» )٥۷/۲(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (040/5) ملسم )۲(

 )٠١/۲(. يراخبلا هاور دقف باوصلا وهو
 هدانسإ امأو نا يدانسإ دحأ :يأ» : مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاق )۳(

 .هجام نباو يئاسنلا هجرخأ هقيرط نمو ةيقبب لولعم وهف رخآلا

 يف انخيش لاق 56 ينطقرادلاو (707/1) هجام نباو )۲۷٤/١( يئاسنلا . حيحص )5
 للعلا يف ينطقرادلا ركذ نإو ًاعوفرم حيحص يدنع ثيدحلاف» :(۸۹/۳) ءاورإلا
 نم يهو فيكف ةلوبقم ةقثلا ةدايز نإف صيخلتلا يف امك هفقو بوصو هيف فالتخالا

 يفاني ال هلبق يذلا ثيدحلا يف انركذ امك هريغو يقهيبلا هاور امك ًافوقوم هئيجمو نيتقث
 .٠. . . حيحص لكلاو ًانايحأ هعفريو انايحأ ثيدحلا فقوي دق يوارلا نأل عفرلا

 .(0894/5) ملسم ()



 شيج ا 90 «هبضغع ا ‹ُهَنوَص 3 هاَنْيَع تّرَمَحا َبطَخ

 ىىللا باك ِثيِدَحلا َرْيَخ ّنِإَف ؛ُدْعَب امأ» :ُلْوْقَيَو .ْمُكاَّسَمَو ْمُكَحَبَص :ُلْوُقَي

 ر (ةَلاَلَض ٍةَعْذِب ّلُكَو ءاَهْتاَنَدَحُم رومألا ] رشو ءِلَمَحُم ٌيَذَه يذدَهلا َرْيْخَو

(۱) 4 

 ْيِنْنيَو هللا ُدَمْحَي :ةَعُمُجلا َموَي لكك يلا ةبطْح ثناَك :ُهَل ِةَياَوِر ْيِفَو
 "هيو ْنَم» :ُهَل ةياور ْيِفَو ٠ .هتوص الع ْدَقَو ءَكِلَذ رْثِإ ىَلَع لوق 3 ِهْيْلَع

 يِف ٍةَلاَلَض ُلُكَو» :¿ َيِئاَسَنِلِلَو «ُهَل َيِداَه الف َلِلَضُي ْنَمَو كويت هلل ان

 , “ںاتلا

 اور

 وَقَي ةي هللا َلَوُسَر ُتْعِمَس لاف 89 راي نب رافع نڪو -6

 رك هأَوَر 7 ْنِم َةْنْيَم هتبطخ رصف وو ٍلْجّرلا ٍةاَلَص لوط َّنِإ»

 ق» ٌتْذَحَأ ام :ثلاَ ان ذيع ِتْنب ماشه م ْنَعَو - 6١"

 ريثملا ىلع ةعمم لك امي اک هللا ٍلوُسَر ٍناَسِل ْنَع الإ « ديجملا نارو

 0 هاو . سالا ّبطخ اذ

 َمْلَكَت ْنَم» :ِهلكي هللا ُلَوُسَر لاق :َلاَق 4 ساّبَع نبا نَعَو 2 "5

 لومي :يذلاو ااا ريت رال ل زين ؟تلطخت ماَمِإلاَو ٍةَعُمَجلا َمْوَي

 .(0975و6947/5) ملسم (؟)

 يف امل ةقفاوملا يهو (ب) ةخسن يف ام باوصلاو «يدهي» :(أ)و (ج) ةخسن يف (۲)

 . حيحصلا

 أمك حيحص اهدانسإو» )۲١(: ةجاحلا ةبطخ يف انخيش لاق () يئاسنلا . . حيححص )۳(

 .08(4/) ىواتفلا نم ليلدلا ةماقإ يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 )٤( ملسم )0۹4/۲(.

 .(046/5) ملسم (©)



 مارملا غولب ۱۲۳ ةالصلا باتك - ؟

 سأب ال اسب ُدَمْحَأ ُهاَوَر ةَعْمُج ُهَل ٺَسْيَل ؛ثِصنأ :ُهَ

 َتْلَق اذإ» :ًاعوُفْرَم (نْيَحْيِحَصلا» يف و ةَرِيَرِه يبأ تح شف رهو

 . تول ل دَقف ؛ ُتْطْخَي مامولاَو «ةَعِمجلا م موي تضل كِبِحاَصِل

 هلع ْيبْنلاَو ءَةَعُمجلا موي لر لحد :لاق هيض ٍرباَج ْنَعَو 3

 .©ههيَلَع قمتم ؛نْيتَعْكَر لصق مه :َلاَق ءال :َلاَق ؛؟َتْيَلَص» :َلاَقَق ءُبطْخَي

 ٍةاَلَص يف ْأَرْفَي داك لب يبتلا نأ © ساّبَع نبا ٍنَعَو 2 14
 الاد هور . َنْيَقِفاَتْملاَو ةَعمجلا روس 3 9 هلا

eوى سلا ثيل كلب لكَ ب  

 َمُث هَدْيِعلا ب يبتلا ىَلَص :َلاَق هه مقر ٍنْب ٍدْيَر ْنَعَو 2 6

 الإ ُهَسْمَحلا ُاَوَر «لَصْيْلَف ؛َىَلَصُي نأ َءاَش ْنَم» :َلاَقَف «َةَعُمُجلا ْيِف ٌصْخَر
 ا 0 نبأ هَحَحَصَو .ّيِذِمْرَتلا

 )١( دمحأ .فيعض )١/  ۰لوقأو» : ظفاحلا ًابقعتم (۳۳۷ص) ةنملا مامت يف انخيش لاق :

 هلوقب بيرقتلا يف هفعضي هسفن ظفاحلاو ديعس نب دلاجم ًاعيمج مهدنع هيفو ال فيك :

 ا راشأ كلذلو (184/1) يمثيهلا هلعأ هبو (هرمع رخآ يف ريغت دقو يوقلاب سيل)
 بيغرتلا يف )١//١101( حص دقو ...(يور) :هلوقب هايإ هريدصتب ثيدحلا فعض ىلإ

 اذه ا ظفاحلا لعلو ةبيش يبأ نبا دنع ًافوقوم رمع نبا نع ثيدحلا ىنعم
 ادهاش حلصي فوقوملا نأ ىرأ ال ينكلو ًافوقوم رمع نبا نع دامح عماج يف دهاشلل
 حتفلا يف لاق امك دامح عماج يف دهاشلل هاوق معن :تلق ؛ملعأ هللاو انه عوفرملا ةيوقتل

 )5١4/0(.

 .(0۸۳/۲) ملسمو )١7/1( يراخبلا (۲)

 .(0947/9) ملسمو )۱٥/۲( يراخبلا (۳)
 .(094/5) ملسم (5)
 .(098/5) ملسم (©)

 )410/1(  هجام نباو )۱۹٤/۳( يئاسنلاو (۲۸۱/۱) دواد وبأو (7177/5) دمحأ .هريغل حيحص 0



 ةالصلا باتك  ؟ ۱۲٤ مارملا غولب

 a 0 اَهَدْعَي ءاَضيل ؛ ةَعْمْجلا ُمُكُدَحَأ

 َتْيْلَص اَذِإ :ُهَل لاق "'”[ه5] َةَيِواَعُم نأ ديري نب بِئاسلا ِنَعَو - ۷

 انَرَمَأ ةا هللا َلوُسَر ّنِإَف ؛ ؛ جْرْخَت وأ َملَكَتَت ىَتَح الصب اًَهْلِصَت الف َةَعُمْجلا

 ٠ و؟نثتلإو OM نه هور . . جرحت ؤأ ملكت ىح ٍةاَلَصِ ٌهاَلَص لصوت ال نأ : كِلذب

 ءَلَسَّتْعا نَم» : لكي هللا وسر َلاَق اق :َلاَق هڪ َةرَْرُع يبأ يفولا

 ا دق اَم ىَلَصَ :ةعمجلا ىت

 ةَعاَس ِهْيِف» :َلاَقَف ءَدَعُمُْجلا َمْوَي َرْكَذ اي هلا 7 نأ ُهّنَعَو 9 ۹

 ُهاطغأ الإ ؛ًائْيَش لجو ّنَع هللا ُلَأْسَي < يصب مِئاَف َوْهَو ْمِلْسُم دبع اَهُقِفاَوُي ال

 ٌةَعاَس َيِهَوا :مِلْسُمِل ِةَياَوِر ْيِفَو هيلع قف اق هِدَيِب َراَشأَو «هاَيِإ
- 

 ةا هللا ا م :َلاَق ''”[5] هيأ ْنَع َةَدْرُب تأ نعو ٠"

 مل ةميزخ نبا نأ (”545ص) ةنملا مامت يف انخيش راشأ :تلق (*09/5) ةميزخ نباو =

 يبأ نب سايإ فرعأ ال ينإف ربخلا حص نإ» )۳٥۹/۲(: هحيحص يف لاق لب هححصي

 نبا هححص دقو هدهاوشب حيحص ثيدحلا نكل» :انخيش لاق مث «حرج الو ةلادعب ةلمر

 .985(4و987) دواد يبأ حبحص يف هجرخم يهو يبهذلاو مكاحلاو ينيدملا

 .(100/5) ملسم (۱)
 ا نس ةدايق 090
 .(107/5) ملسم (۳)

 .(همال/؟) ملسم )٤(

 .(0854 - 5817/5) ملسمو )١7/1( يراخبلا ()

 .(ب) ةخسن نم ةدايز ("؟)



 مارملا غولب 0 ةالصلا باتك - '

 .مِلْسَم هاو (ٌةالَّصلا ىضقت * ْنَأ ىلإ مامإلا َسِلَجَي 0 نيب ام يه و

 ry يبأ لوق نم ها ينطفراذلا حجرو

 واد بأ َدْنِع رِباَجَو «" هجم نا دنع ماس نب هللا ٍدْبَع ِثْيِدَح ييف
 . "سْمشلا ٍبوُرُغ ىلإ رضَعلا ٍةالَص َنْيَب ام اَهْنَأ : َيِئاَسْنلاَو

 و ا ْنِم را ىَلَع اَهِِف َفِلْخا ٍدََر
 عاف .ةنوتذأ لك ين نأ ةنسلا تضم :لاق هك رباج ْنَعَو - ١"

 م فيض داتسب َيِنِطْفَراَدلا اَور .ةَعمُج

 َنينِمْؤُمَلِل ُرِفْعَتْسي ناك كك يلا يرد وا طاق
 . نی داس ُرازَبلا ُهاَوَر .ةَعُمُج ا

Na ê 0117111 1  
 . “نم يف ُهُلْضَأَو واد وپا ُاَوَر .ّسانلا ُرُكَذُيو ؛ِنآْرُقلا نم ِتاّي

 ًاضيأ ظافحلا ضعبل ًاعبت بارطضالاب انخيش هلعأ دقو :تلق (084/5) ملسم .فيعض )١(
 )٤٤١/١(. بيغرتلا حيحص رظنا

 )٠٠۸/١( أطوملا يف» )178/١(: ةاكشملا يف انخيش لاقو )١/ ٠ هجام نبا .حيحص (؟)
 .«حيحص نسح ثيدح : : يذمرتلا لاقو نورخآلا هاقلت هنعو حيحص دانسإب .

 .(4 )١/ بيغرتلا حيحص يف انخيش هححص (44/6) يئاسنلاو (3175/1) دواد وبأ . حيحص (9)
 1 )1١5/5(. يرابلا حتف 463

 دبع ثيدح نم» :(05/5) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (۳/۲) ينطقرادلا .ًادج فيعض (6)
 لاقو ةعوضوم وأ بذك اهنإف هثيدح ىلع برضا :دمحأ لاق زيزعلا دبعو هن يلا

 جتحي نأ زوجي ال :نابح نبا لاقو ثيدحلا ركنم :ينطقرادلا لاقو ةقثب سيل : يئاسنلا
 .(596) ءاورإلا يف انخيش هرقأو «هلثمب جتحي ال ثيدحلا اذه : يقهيبلا لاقو هب

 (؟54/7) ريبكلا يف يناربطلا هاورو (دئاوز رصتخم/1740١1-١/947) رازبلا .ًادج فيعض (5)
 يمثيهلا لوق ىلع ًاقلعم مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو . . للعلاب لسلسم وهو :تلق
 اا نو لاق اذك» :فيعض وهو يتمسلا دلاخ نب فسوي رازبلا دانسإ يفو
 . . نيعم نبأ هبذكو هوكرت :بيرقتلا يف ظفاحلا لاق مهتم اذه يتمسلا نإف لهاست

 .(۲۰۸/۱) دواد يبأ حيحص يف انخيش هنسح )588/١( دواد وبأ .نسح (۷)
(A)(851) ملسم هاور» )١171/1(: غولبلا ىلع هقيلعت يف يريهزلا لاق ا  = 



 ةالصلا باتك- ۲ ۱۲۹ مارملا غولب

 :لاق لب هللا لوُسَر نأ “1 باش نب ٍقراط ْنَعَو 2 4

 ا ell يِف مِلْسُم لَك ىَلَع ٌبِجاَو ىح ٌةَعُمُجلا»

 نم قرا مم ْعَمْسَي ْمَل :لاقو ؟*”دواد وبأ ٌُهاور «ٌضيرَمو ءيبصو ٌةأَرْما"َو

 يو نبأ نع رولا :قراط ةياور ْنِم ْمِكاَحلا ُهَجَرْخَأَو لك بنل

 ىلع َسِئل» :ةي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق © َرَمُْع نبا نَعَو _ ٥
 O ةاتساب ةرناردطلا هاو 1ع رِفاَسُم

 اذإ يب هللا َلوُسَر ناك :َلاَق هيض ٍدوُعْسَم نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 55

 تاولصلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم يلصأ تنك لاق ةرمس نب رباج نع هظفلو -

 ماشه مأ ثيدح سيلو ثيدحلا لصأ وه اذه :تلق .ًادصق هتبطخو ًادصق هتالص تناكف

 قلع نم كلذ يف هدلقو يناعنصلا كلذ ىلإ بهذ امك (۳) مقرب مدقتملا ةثراح ةنبا

 يف نومهاو مهو )١74/0( غولبلا جيرخت يف ًاضيأ يحالشلا هدلقو :تلق «غولبلا ىلع

 نع :هظفلو (857مقرب/ )٥۸۹/۲ وه ظفاحلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا لصأو ًاعيمج كلذ

 نآرقلا أرقي امهنيب سلجي ناتبطخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل تناك :لاق ةرمس نب رباج

 ىلإ مالسلا لبس ىلع هقيلعت يف بهذ دق انخيش تيأر قبس ام ةباتك دعبو « «سانلا ركذيو

 . هقيفوت ىلع هلل دمحلاف هيلإ تبهذ ام

 .(ب) ةخسن نم ةدايز )1۱(

 .؛ًاكولمم» ل )۲)

 .؛وأ» :ننسلا يف (۳)

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ارد بناوتك قب قرا :لاقو (۲۸۰/۱) دواد وبأ . .حيحص )٤(

 :(۱۹۹/۲) يعليزلا لاق :تلق» )٥٤/۳(: ءاورإلا يف انخيش لاق .ًائيش هنم عمسي ملو

 وهو يباحص لسرم نوكي هنإف «هتحص يف حداق ريغ اذهو :ةصالخلا يف يوونلا لاق»

 يف امك دحاو ريغ هححص كلذل هنأكو :تلق «نيخيشلا طرش ىلع ثيدحلاو ةجح

 «. .مكاحلا مهنمو (177١ص) صيخلتلا

 دانسإلا يف ىسوم يبأ ركذو :تلق» :(00/6) ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۸۸/۱) مكاحلا (5)

 0 . . يدنع ركنم وأ داش

 اذهو» :(51/) ءاورإلا يف انخيش لاق )١59/١( طسوألا يف يناربطلا .هريغل حيحص (5)

 : تلق «فيعض :ظفاحلا لاق رمع نبا ىلوم عفان نبا وهو هللا دبع لجأ نم فيعض دنس

 .(6//481) عماجلا حيحص يف هدهاوشل انخيش هححصو



 مارملا غولب قف ةالصلا باتك  ؟

 هلو فبعض ٍداَنِسِإِب ٌيِذِمْرَتلا هأَوَر .اًنهوجوب هاَنَلَيقَتْسا ءرَبْنِملا ىلع ىّوتسا

 . "2ةَمْيَرَح نبا َدْنِع ِءاَرَبلا ٍثْيِدَح ْنِم دهاش

 َعَم َةَعْمَجلا اًندهش : لاق هيض ا نْرَح نب مگَحلا ِنَعَو - ۷

 2 واد 3 هارد . سۆق أ أصَع ىلع اتك وسم مام اک ّيبْنلا

 فؤخلا e باب - ۳

 یلص علا - e خلص ا ةَقِئاَط ا :يزخلا َةالَص عاملا

 ت بتمن 2 ةعْجرلا م مهب ب ىَلَصَم .ىرخأل ةمئاطلا تَءاجو يذلا هاجو

 ل فم . مهب ل .مهِسْمْنأل اأو املاح تت

 نب حلاص نع : :هذّنم نبال (ةفرْعَملا» ْيِف َعَقَوَو 00 ظْفَل 5-5

i NSدج َلَبِق هلك ئبنلا َعَم ُتْوَرَع :لاق. © َرَمْع نبا  

 نب دمحمب )1٤/١( صيخلتلا يف ظفاحلا هلعأو :تلق (۳۸۳/۲) يذمرتلا .هريغل حيحص (0)
 انخيش كلذ ررق امك اهب حصي دهاوشو قرط ثيدحلل نكل كورتم وهو ةيطع نب لضفلا

 )١1١/0(. وسلا نا نانا

 )/١948( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور نكل ةميزخ نبا نم عوبطملا يف هرأ مل :تلق (0)
 )١١7/0  ١١۳(. انخيشل ةحيحصلا رظناو ءاربلا ثيدح نم ةميزخ نبا قيرط نم

 لاقو «نسح هدانسإو» :(51/5) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )۲۸۷/١( دواد وبأ .نسح (۳)
 ال ريسي مالك بيعشو باهش يفو نسح دنس اذهو :تلق» :078/) ءاورإلا يف انخيش
 «. . .نادهاش هلو نسحلا ةبتر نع هب ثيدحلا لزني

 ١ :نيحيحصلا يف (5)

 .(هالك _ هاله/١) ملسمو )١560/0( يراخبلا ()

 ريبج نب تاوخ حجارلا ىلع وه» :(14/8) يراخبلا رصتخم ىلع هقيلعت يف انخيش لاق (0)
 .(57؟/0) حتفلا رظناو :تلق «ظفاحلا هنيبو يوونلا هب مزج امك



 ةالصلا باتك- ۲ ۲۸ مارملا غولب

 ةمِئاط ْتَماَقَف "اتب ىَلَصَف ءا هللا ُلوُسَر ماَمْف ءْمُهاَنْفْفاَصَف ءٌوُدَعلا اَنيَراَوَف

 مث ءِنِئَنَدجَس َدَجَسَو هُهَعَم ْنَمِب َّمُكَرَو ءٌَرُدَعلا ىَلَع ٌَفْئاَط ْتْلَبْقَأَو ُهَعَم

 َدَجَسَو «ةَعْكَر مهب َمكَرْف ءاْوُءاَجَف «لصت مل ئيَلا ٍةَمئاطلا َناَكَم اوُهَرَصْلا

 لو و ا او لس ل ‹نْيتدجَس

 ("”ٍيِراَحُبْل ظْفَللاَو ِهْيَلَع قمتم . نيتدجَس

ahٍفْوَحلا َةاَلَص هلي للا لا وسو ع ُتْدِهَش :لاك ه5 ٍرباَج  

 َرْبكَف «ةلْبِقلا َنْيَبَو ائَْيَب ٌوُدَعلاَو ال هللا لوس ف فض نْيَفَص اَنَمَصَف

 نم ا َعْفَر 0 اعْيِمَج اَنْعَكَرَو ٬ عكر م ًاعْيِمَج ج انبكَ ءاي يبنلا

 فضلا َماَقَو ءهِْلَي يِذَلا فضلاَ ءٍدوُجُسلاِب َرَدَحْلا مَ «ًاعْيِمُج اَنْعْفَرَو . عوُكَرلا

 ركذف هلک ْيِذَلا فصلا َماَق ٌدوُجَسلا ىَضَق اًمَلُف ؛دُدَعلا رخت يف رمل

 َدَجَس اْوُماَق اَمَلَف لوألا فصلا ُهَعَم َدَجَسَو ءَدَجَس مت :ِةَياَوِر ِْفَو .َتْيِدَحلا

 هلم َرَكَذَه . . .ئناقلا دحل مْدَقَتَو لوألا فصلا َرْخَأَت من يناثلا فصلا

 ٌدَواَد ْيِبَأِلَو < "لم هار ها . ًاعْيِمَج انْمْلَسَو هلك يبنلا ب 4 : ورجآ يفو

 . “ناًفْسْعِب ْتَناَك هن : ا هلم ْيِقَرْزلا شايَع يبا ْنَع

 و سا ورا
 ا

 .«انل يلصي» :يراخبلا يف (1)
 )٥۷٤/۱(. ملسمو (۱۸ - ۱۷/۲) يراخبلا (۲)

 .(01/6 ۔ )٥۷٤/۱ ملسم )۳(

 .«حيحص دنسب :لبسلا ىلع هقيلعت يف انخيش لاق )١١/5( دواد وبأ )٤(

 نسحلا هيفو» )٤٤۸/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق (178/0) يئاسنلا .هريغل حيحص (ه)

 اهدانسإ يف هيلع فلتخا هنإ :لاقو هنع (159/5) يقهيبلا هاورو هنعنع دقو يرصبلا

 يف هلصأ نأ ىلإ راشأو (۳۳۹/۱) يئاسنلا حيحص يف هريغل انخيش هححص مث :تلق

 .(0754/1) ملسم



 مارملا غولب ۱۲۹ ةالصلا باتك 1

 (۱)ے ص 5 ء ا ا KK و ر
 . ةركب يبا نع دواد يبا هلثمو

 ۳ Ed 1 ارس 7 5 7 ion 4 ها م

 ءالّؤهب يفوخلا 5 ىلص ا ّىبنلا نأ هذ ةهميلح نعو د ۳۸1

 7 سا يس و صا وع ةر و 2 5 ع ل ۳ و م ا ور

 ‹ٰيِئاَسْنلاَو دواد وباو دمحأ هأوَر .اوضقي ملو .ةعكَر ١ ”ِءالُؤهَو .ةعكَر

 . سابع نبا نع َةَمْيَرْخ نبا َدْنِع ُهَلْثِمَو ۰ “ناټح نبا ُهَحَحَصَو 1 ت 0 م سلا 0 7. عكو م E) u و ا سا صان

 ةالص)» : يم هللا لوسَر لاق :لاق اإ رَمَع نبا نعو - ۳۸۲ 2

 . "فبعض واتساب ُراّرَبلا ُهاَوَر ناك هجو يأ ىَلَع ٌةَعْكَر ٍفْوَحلا

 هَجَرخأ اًوُهَس ٍفْوَحلا ٍةاَلَص يِف َسِيَل» :اعوُفْرَم ُهْنَعَو - ۳

 و داتا ةيطقراذلا

 )١( دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو (۱۷/۲) دواد وبأ .حيحص )۲۳۲/۱(.

 ( .«فوخلا ةالص ىلص» :(ج) ةخسن يف (۲)
 .؛ءالؤهبول :(ج) ةخسن يف (۳)

 نابح نباو (۱۹۸/۳) يئاسنلاو )١7/1( دواد وبأو (719و786/0) دمحأ .حيحص (6)

(IAT ° ”/:(لاق امك حيحص دانسإ اذهو :تلق» :(55/) ءاورإلا يف انخيش لاق  

 .٠. .مارملا غولب يف امك نابح نبا ًاضيأ هححصو يبهذلا هقفاوو مكاحلا

 مهولا باب نم الإ نابح نبال هوزع نأ نظأ الو» )١15/١(: يريهزلا لاق :هيبنت

 ظ .امهمهو ملعت قبس اممو )3١١/0( يحالشلا هدلقو «أطخلاو

 دنسب يئاسنلا هاورو» :لبسلا ىلع هقيلعت يف انخيش لاق (۲۹۳/۲) ةميزخ نبا .حيحص (6)

 .«يبهذلاو مكاحلا هححصو حيحص

 نمحرلا دبع نب دمحم :رازبلا لاقو )۲۹۷/١( دئاوزلا رصتخم رازبلا .ًادج فيعض (؟)
 فيعض :بيرقتلا يف ظفاحلا لاقو :تلق .ملعلا لهأ دنع فيعض وهو ريكانم هثيداحأ

 . .نابح نباو يدع نبا همهتا دقو

 ةدلاجملا ءافلاب ةفياسملا ةالصو .٠ . .ةفياسملا ةالص» :رازبلا دنع ثيدحلا هظفل : هيبنت

 . فوخلا ةالص يهو فيسلاب براضتلاو

 نأ دعب ىنطقرادلا لاقو» :(”805/9) ةفيعضلا ىف انخيش لاق )٥۸/۲( ىنطقرادلا .فيعض (۷)

 متاح يبأ نبا لاقو «فيعض وهو يرسلا نب ديمحلا دبع هب درفت :هننس يف هجرخأ
 ىلإ ريشي «ًاعوضوم ًاثيدح رمع نب هللا ديبع نع ىور لوهجم وهو» :هيبأ نع )١15/1(

 . «اذه



 ةالصلا باتك - ؟ ۳۰ مارفلا عولب

 ْنْيَدْيِعلا ةالَص ُباَب - 6

 موي دطفلا» : هيك هللا َلوُسَر لاق :ْتَْلاَق اهو ةشئاع ْنَع 29 ٤

 . "”َيِذِمْرَتلا ُهاَوَر «ٌساَنلا يصب َمْوي و «ٌساّنلا ُرِطْفُي

 ءاوُءاَج ار نأ ةَباَحّصلا َنِم ُهَل ةَموُمَع ْنَع سنا نن ِرْيَمُم يب فو

 ا اَذِإَو ءاْوُرِطَمُي نأ ا يبا مُه مَا .سمألاب الهلا اوا ْمُهْنأ اًوَدِهَشَف

 ٌحْيِحَص ُهُداَتْسِإَو  ُهَظْفَل اًذَهَو  َدْواَد وُبَأَو ريح هادو . ْمُهاَلَصُم ىلإ اودي

 i E :لاق 6 سنأ ْنَعَو - 5

 :ٌدَمْخَأ اهَّلَصَوَو ِةَقَلَعُم ِةَياَوِر ْيِفَو :"'”َيِراَحْبلا ا : لأي ىتح

Aداَرْفِإ ”*' . 

 ٌجْرْخَي ال 6 هللا َلوُسَر ناگ :َلاَق ِهْيِبَأ ْنَع َةَدْيَرُب نبا نَعَو - ۷

 دي هور . َّيَلَصُي ىَبَح الا َمْوَي ُْمَعطَي الو َمَعْطَي ىَتَح رطفلا موي

 . نابِج ُنْبا ُهَحَحَصَو «يِذِْرَتلاَو

 اذه نم حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو )١190/5( يذمرتلا .هريغل حيحص )١(

 هجولا اذه نم فيعض يدنع وهو .لاق اذك» )١7١/5(: ءاورإلا يف انخيش لاق .هجولا

 سيلو ةريره يبأ دنسم نم ثيدحلا نأ ىلإ صلخو انخيش امهركذ مث :تلق ٠ . نيرمأل
 . حيحص هقرط عومجمب ثيدحلا نأو ةشئاع دنسم نم

 )/٠١7(: ءاورإلا يف انخيش لاقو (۳۰۰/۱) دواد وبأو (۸٥و٥/۷٥) دمحأ .حيحص (؟)
 نباو نكسلا نباو ًاضيأ رذنملا نبا هححصو :تلق .تباث نسح دانسإ :ينطقرادلا لاقو»
 ةحص ىلع هب لوقلا يعفاشلا قلعو :لاق )١57( صيخلتلا يف ظفاحلا ركذ امك مزح

 :تلق .هل ححص نم هفرع دقو لاق اذك لوهجم ريمع وبأ :ربلا دبع نبا لاقف ثيدحلا

 . «هلهج نم ليهجت نع باوجلا متي اذهبو نابح ن نباو دعس نبا لثم هقثو نم هفرع اذكو

 .(۲۱/۲) يراخبلا (۳)

 )/١177(. دمحأو ًاقلعم (۲۱/۲) يراخبلا (5)
 . يريهزلا هدافأ «ًادارفأ نهلكأيو» دمحأ ظفلو «أرتو نهلكأيو» يراخبلا ظفل : هيبنت

 يف انخيش لاق )٥۲/۷( نابح نباو (577/5) يذمرتلاو ("07/) دمحأ .حيحص (©)

 ةبتع نب باوث ريغ نوفورعم تاقث هلاجرو ‹ حيحص هدانسإو :تلق» )507/١(: ةاكشملا

 .«هثيدح لوبق نع فقوتلل رربم الف ةمئألا نم دحاو ريغ هقثوو ةعامج هنع ىور دقو



 ي اا ا مارملا غولب ۱۳۱ ةالصلا باتك  ؟

 ضَّيُحلاو َقِتاَوَعلا َجرْخُت ْنأ انما :ْثَلاَك افق َةَيِطَع ْمَأ ْنَعَو 4

 O REL نك ع RN ةَوقكو هد َنْدَهْشَي ءنْيَدْيِعلا ْيِف

 ٌرَمْعَو ركب وُبأَو لَك ّئبنلا داك :َلاَق 5 ا
 .“' ِهْيَلَع قمم .ةَبطخلا َلْبَق َنْيَدْيِعلا نرل

 ِنْيََعكَر ٍدْيعلا َمْوَي ىَلَص يئ يلا نأ 9 ِساَبَع ِنْبا ِنَعَو 2 ۰
 ETE ةلو اهلا رق مل

 ةَماَقِإ اَلَو ِناَذأ الب “ديلا ىَلَص هلل يتلا أ ُهْنَعَو 2 0١"

 37 راَخُبلا ىف ا 06 ود وبأ

 ےک

 يلَصي ال لك لا لرشسر ناك .: لاك ""١[عفيط] دلع 3 ْنَعَو 9 ۲

 ٍداَنْسِإِب ُهَجاَم ُنْبا هأَوَر . ِنْيَتَعُكَر ىَلَص ِهِلَرْنَم ىلإ َعَج ر اًذِإَف ائْيَش ٍدْيِعلا َلْبَق

 AJ) د
 ٠ نسح

 ا

 ىلإ الا, رطفلا موي جرحي ايک بتلا َناَك :َلاَق ُهْنَعَو -_ ۴۳

 )١( ملسمو (۲۱/۲و۸۹/۱) يراخبلا )۲/ 0*1 1 °(.

 )٠۰٥/۲(. ملسمو (۲۳/۲) يراخبلا (۲)
 (۳۰۱/۱) دواد وبأو (750/0) ملسمو (۳۰/۲) يراخبلاو (”5هو40#و؟١/780) دمحأ (۳)

 )41١/1١(. هجام نباو (5117/1) يذمرتلاو (۱۹۳/۳) يئاسنلاو

 .«نيديعلا» :(ب) ةخسن يف )0

 : تلق «حيحص هدانسإ» )٤٥۲/۲(: 0 يف ظفاحلا لاق (۲۹۸/۱) دواد وبأ .حيحص (5)

 .(1117/1) دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو

 .(01//) يراخبلا (5)

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۷)

 حيحص :مكاحلا لاقو» )3٠١/9(: ءاورإلا يف انخيش لاق )1٠١/١( هجام نبا .نسح (۸)

 لبق نم مالك هيف ليقع نبا نإف طقف نسح وه امنإ :تلق يبهذلا هقفاوو دانسإلا

 . (هظفح



 ةالصلا باتك ؟ ۱۳۲ مارملا غولب

 «ساٽلا لباَقم ُموُمَيَف تر 0 .ةالصلا 1 ادني ءٰيش د لأ ءىلصُملا

)1( 

 هللا ْيِبَن َلاَق وبسم
 ٌهَءاَرِقلاَو < | ةرخآلا يف سمح .ىلوألا يِف و ٌعْبَس رطفلا يِف ٌريبكتلا» : ْ: ...EET (Da 5 9 ها م < 5 ىلا ا 5 2 ا : دك
 . يجضَت َيِراَخُبلا نَع َيِذِمْرَتلا َلَقَتَو ٠ دوا وُبَأ ُهَجَرْخَأ «امهْيَتِك ممد

 يف ْاَرْفَي ةي ئبنلا ناك :َلاَق '*”[ه45] َيِينَللا ٍدِقاَو يبأ ْنَعَو 2 ٥
 . “ينم ُهَجَرْخَأ .4ِيرفأطَو 49 ب رطِفلاو ىحضألا

 ٍدْيِعلا ُمْوَي َناَك اَذِإ ل هللا َلوُسَر ناک :لاق 5# رباَج ْنَعَو 9 5
 وخت َرَمَع نبا نع َدْواَد نالو ٠ يراخبلا ا . َقْيرطلا فلاح ك0 2

 ْمُهَلَو «ةنيدملا ةه هللا ُلوُسَر مق :َلاَق '”[د45] سئأ ْنَعَو - ۷
 موي :اَمُهْنِم اريح امه هللا ْمُكَلَدْبَأ ذف» :َلاَقَف ءاَمِهْيِف َنوُبَعْلَي ٍناَمْوَي
 , "*0سئحَص ٍداَئْسِإب ُيَئاَسنلاَو َدْواَد وُبَأ ُهَجَرْحَأ .«رطفلا َمْوَيَو .ىحضألا

 ت

 )١( ملسمو (۲۲/۲) يراخبلا )۲/٠٠٥(.
 .«ةريخألا» :(ب)و (ج) ةخسن يف (۲)

 يواحطلا هلعأ دقو» )3١9/0(: ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۹۹/۱) دواد وبأ .هريغل حيحص (۳)
 لاق دقف كلذ عمو مهي قودص :بيرقتلا يفو .هتياورب جتحي يذلاب سيل يفئاطلا :هلوقب
 : تلق «يذمرتلا هاكح اميف يراخبلاو «ىلعو دمحأ هححصو» )١55(: صيخلتلا يف
 .٠ . .مدقتملا ةشئاع ثيدح اهنم يتلا هدهاوش لجأ نم كلذ لعلو

 .(۹۳) ريبكلا للعلا (5)
 .(ب) ةخسن نم ةدايز )٠(

 .(507/5) ملسم (5)

 .(۲۹/۲) يراخبلا (۷)

 )٠٠١/۴۳(. ءاورإلا رظنا ةدع دهاوش هل نکل فيعض هدانسإو (۳۰۰/۱) دواد وبأ .هريغل حيحص (۸)
 .(ب) ةخسن نم ةدايز )4(

(tot ةاكشملا يف انخيش لاق (174/) يئاسنلاو )140/١( دواد وبأ .حيحص )1١( 
 . ؟حيحص هدانسإو)



 مارملا غولب ۳۳ ةالصلا باتك  ؟

 .ًايِشِإَم ٍدْيِعلا ىَلِإ َجْرْخَي هن نأ سلا نو : لاق هذ َىِلَع ْنَعَو 2 ۸

 Rl as و َيِذِمْرَتلا هاَوَر

 ىلَصَف ءِدْيِع موي يِف ٌرطَم ْمُهَباَصأ هنأ : ه4 َةَرْيَرُه يأ ْنَعَو 2 84
 5 داَتْسِإِب َدُواَد وُبأ ُهاَوَر .ٍدِجْسَمْلا ىف ٍدْيِعلا الص لكي يلا مهب

 هي و هَ ص ص

 فوشسكلا ةالص تاب 84

 ِدْهَع ىَلَع سلا ِتْفَسَكْلا :َلاَق 45 ٌةبغُش نب يملا ٍنَع - ٠
 ٍتوَمِل سْمَّشلا ٍتَفَسْكْلا :ٌسانلا َلاَقَف ءُمِيِهاَرْبِإ َتاَم َمْوَي لكك هللا لور

 ال هللا ْنِم ناتيآ َرَمَّقلاَو َسْمّشلا نإ : يي هللا 7 ر لاَقَف ميهار

 ىّتَح «اولصَو هللا اوُعْداَف اَمُهوُمْثِيََر اًدِإف ءهتاّيَحِل اَلَو دحأ تْوَمِل ناًمِسَكْني
 672 سا م ت ت ةقأو am e ا و

 ( َىِلَجْنَت یتح) : يراخبلل ةياور الا هيلع قفتم

 ا تع N ارا نبأ ِثْيِدَح ْنِم َيِراَخْبْلِلَو
 VI) نع
 : (مكب ام

  فوشگلا ةاَلَص يف َرهَج + 28 يلا نأ الل باع ْنَعَو ١

1١ $ ١ 

= 

. 

١8 

١ 

 $ بت

 هدانسإو :تلق» )٠١7/7(: ءاورإلا يف انخيش لاق )٤٠١/۲( يذمرتلا .هريغل نسح )١(

 نباو قاحسإ وبأو يبعشلا هبذك دقف روعألا وهو اذه ثراحلا لجأ نم ًادج فيعض
 يهو ...ةريثك دهاوش هل نأل هثيدح نسح امنإ يذمرتلا لعلو روهمجلا هفعضو ينيدملا

 هل تدجو اا ثيدحلل نأ ىلع لدي ا تناك نإو

 ظ . .يرهزلا نع السرم ًادهاش
 امك فيعض هدانسإو» )505/١(: ةاكشملا ىف 55 5 (۳۰۱/۱) دواد وبأ .فیعض (۲)

 ١ .77(2؟) نيديعلا ةالص يتلاسر يف هتنيب

 )9( يراخبلا )54  58/5( ملسمو )5/572١(.

 .(59/5) يراخبلا (5)

 .(ج) ةخسن نم تطقس )6(

 . (فشكني) :(ب) ةخسن يف ()

 )۷( يراخبلا )٤۹/۲(.

 .«فوسخلا» :نيحيحصلا يف (۸)



 ةالصلا باتك - " ۳٤ مارملا غولب

 هيلع قَقَتُم .ِتاَدَجَس َعَبْرَأَو ءِنْيَتَعْكَر يِف ٍتاَمَكَر َعَبرأ ىَلَصَف ههِتاَرِقِ
 .'"ةَعِماَج ٌةاَلَصلا :ْيِداَني ايدام َتَعَبَق :ُهَل ةّياَور يِفَو ملم ظْفَ اَ

 ِدْهَع ىلَع سمَشلا ٍتَمَسْخْلا :لاق © ساَبَع نبا ِنَعَو - 5

 ْمُث وَرَقَبلا ٍةَروُس ٍةءاَرِق ْنِم ًاوُحَن اليوط اماَيِق َماَمَف ءىَلَصُف هك هللا ٍلوُسَر
 هُ لوألا ماَيِقلا َنْوُد رُو ءالْيِوَط ًاماَيِق َماَقَف ءَعَفَر ْمُث ءالْيِوط ًاعوُكَر َعَكَر

 اما مان ب اه هلرألا عوكرلا َنوُد َوُهَو ءالْيِوَط ًاعوُكُر َعَكَر
 4 نود َوُهَو رع اهوكذ مکر مث لوألا 1 نود وهو ءالْيوط

 وكر َعَكَر م لوألا 2 نود َوُهَو ءالْيوَط أماَيِق َماَقَق َعَفَر لوألا

 دقو ءفّرَصنا م ت دَجَس ت ءلرألا 0 نود ّوْهَو ءالْيوط
 - ت ےس

 e غ ىم سالا تطخف هللا

 ل 3 “ا لع :e ها

 )١( يراخبلا )50  49/5( ملسمو )570/9(.
 )٥١/۲(. ةقلعم يراخبلا اهاورو : تلق )٦۲۰/۲( ملسم )۲)

 .يراخبلاو (ج) ةخسن نم هتموق طقس (ب)و (أ) ةخسن يف انه ثدح (۳)

 2 .(575/9) ملسمو (55/5) يراخبلا (5)

 .(ج) ةخسن نم ةدايز () ٠

 :ناتلع هلو» :(۲۸) فوسكلا ةالص ةفص يف انخيش لاق (577/1) ملسم .ذاش فيعض (5)

 وهو - بيبح ةنعنع ىرخألاو . سابع نبا نع ةعامجلا ةياورل هتفلاخمو ذوذشلا :ىلوألا
 هنيب ام ىلع هلثم فيعض وهف ىلع ثيدح امأو :تلق «. . .سلدم هنإف - تباث يبأ نبا

 ١ .(۲۹) فوسكلا ةالص ةفص يف انخيش

 نودب أطخ وهو» :(۳۸) فوسكلا ةالص ةفص يف انخيش لاق (577/2) ملسم .ذاش (۷)
 ميقلا نبا لاق دقف ةقث ناك نإو هنإف اذه كلملا دبع نم هيف أطخلا نأ ىرنو ...كش

 قودص» :بيرقتلا ىف ظفاحلا لاقو «ثيدح ريغ ىف طلغلا هيلع ذخأ» )١/۱۷۷(:

 .2.. .طلغ ثيدحلا اذه نأ ىلإ يعفاشلا راشأ دقو فلاخ اذإ هب جتحي ال هلثمف "ئطخي



 مارملا غولب ا ةالصلا باتك  ؟
 كذا تت ب

 دَجحَسَو ءِتاَعَكَر ٌسْمْح عكر لص :بْعگ نْب يبا ْنَع داد ٰيبالَو

 . “قر شم ةَيناَثلا ىف َلَعْفَو ‹ نْيتدجس

 ساد م 0 م هم دف سام 7 A Hon م 0 سا ر

 اثج الإ ءطق حير ِتْبَهاَم :لاق ام سابع نبا نعو - ۳

 هاَوَر ؛ًاباَذَع اَهْلَعِجَت اَلَو ءَةَمْحَر اًهْلَعِجا ّمُهّللا» :َلاَقَو هنتر ىلع ةا تلا

(Der u o3 

 ‹«تاَدجَس ٌعَبْرَأَو «ِتاَعَكَر ّتِس َةَلَرلَ يف ىَلَص هنأ :ُهْنَعَو 65

 نْب] َيِلَع ْنَع ُىِعِفاَشلا َرَكَْذَو ." َيَِقَهْيَبلا ُهاَوَر .ِتاَيآلا ُةاَلَص اده :َلاَقَو

 اورج نود هّلْغم ا يبأ

 ءاقستسالا ةالص تاب - 5

 الّذَبَتُم ءاعضاَوَتُم هك ُيِبْنلا جرح :لاق اه سابع نبا نع 9 6

 مل «ديعلا يف يىَلَصُي اَمك < رِيَتَعكَر هکر لصق ءًاعْرْضَتُم ا اه

 لاقو» :(088ص) فوسكلا ام م یک اهي نا )۳۰۷/۱) دواد وبأ .فيعض )١(

 رفعج يبأ نب هللا دبعو ركنم ربخ» :هلوقب يبهذلا هبقعتو !«نوقداص هتاور» :مكاحلا

 ا لحمي هيف لمحلا : تلق «نيل هوبأو ءيشب سيل

 ( اأ يقهيبلا هفعضو مكاحلا

 ةفيعضلا يف انخيش لاق )۲٠۳/١١( ريبكلا يف يناربطلاو )٠١١/١( يعفاشلا .ًادج فيعض (؟)

 وه سيق نب نيسحلا ًادج فيعض دانسإ اذهو :تلق» :ىناربطلا دانسإ نع (۲۲۸/۹)

 د سل . .بيرقتلا يف امك كورتم وهو (شنح) ب بقلملا يبحرلا

 ا اأ اذهو :تلق . .ةمركع نع رخآ دانسإب يعفاشلل مألا

 ىرخأ قيرط نم قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا هاورو :تلق (”177) يقهيبلا .حيحص (۳)

 )٥١١/۲(. حتفلا يف ظفاحلا اهححصو

 ولا 40



 ةالصلا باتك ۳٦ __ مارملا غولب

 َةَناَوَع وُيأَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو «ةَسُمْحلا ُهاَوَر .هذه ْمُكَتَبطَخ ٌبطْخَي
 2)١ ياهي

 . ''”َناّبِح ُنْباَو

 رايج هللا ٍلوُسَر ىلإ سائلا اكَش :ْتْلاَق اف ةشئاع ْنَعَو - 5
 اهو الدو ؛ ىَلَصُملا يف : ُهَل ٌعِضْوَف ءرَبْنِمِب َرَمَأَ ءرطَملا طوُحُف

esربك ءِرَبْنِملا ىَلَع َدَعَقَ .سنشلا باح ات نيج جر  
 ْنَأ ُهَّللا ُمُكَرَمْأ دقو ْمُكراَيِد َتدَج . ماركت مكن :لاَق مث هللا َدِمَحَو

 َنْيِمْلاَعلا ٌبَر هلل ُدْمَحْلا» :َلاَق م ا 5 ءهوعذت

 ٌعُهْللا ءَدْيِرُي اَم َلَعْفَي هللا الإ َهَلِإ 7 ءنْيَدلا موي ِكِلاَم «ميجّرلا ٍنَمْحَرلا
 َتَْعلا اَنْيْلَع لن ُءاَرَّقُملا ُنَْحَنَو ءُىِنَعلا َتْنأ ءَتنأ الإ لإ ال هللا تن

 ئر ىتَح لري ْملَف ءهْيَدَي َعَْفَر مت ."نْيِج ىلإ ًاغالَبَو هو كرنا ام ْلَعِجاَو
 2 هيدي ٌعِفاَر َوُهَو. «هَءادر َبَْلَقَو 1 سالا ن لوح وح م ءِهْيطبِإ ضا

 تاغ ا لاقت هللا افكر ىَلَصَو لنو ءسانلا ىلع لَ
 ْتَرَطْمَأ هن فرو . TO O E FEE مے

 :هيفو «دیر نب هللا لبع ثیدخ نم ا ي ليوختلا صقر

 ةءاَرقلاب امه َرهج ٠ ِنْيَتَعْكَر ىَلَص مث 5 ءوُعْدَي ِةلبقلا ىلإ هجو 202 8 ما

 2201 0 ا e e شو تسر"
 طحقلا لَوَحَنَيِل ُهءاَدِر َلَوَحَو : :رقاَبل رفعج رفعج يبا لَسْرَم ْنِم َيِنْطَقَرادِلِلَو

 يذمرتلاو (77١و9157/6) يئاسنلاو )07/١( دواد وبأو ("00وا١/٠7) دمحأ .نسح (۱)
 :(114/) ءاورإلا يف انخيش لاق (۱۱۲/۷) نابح نباو )507/١( هجام نباو (550/6)
 نبا هركذو . .خيش : : متاح وب ,أ لاق قاحسإ نب ماشه ريغ تاقث هلاجرو نسح هدانسإو»
 . «تاقثلا نم ةعامج هنع ىورو تاقثلا يف نابح

 . ؟نسح داناو :تلق» :(۱۳۹/۳) ءاورإلا ىف انخيش لاق )۳۰٤/۱( دواد وبأ .نسح (۲)

 )۳( يراخبلا )۲/٤(. ١
 ا ثيدح اذه» :لاقو )۳۲١۹/١( كردتسملا يف مكاحلا هلصوو (0) ينطقرادلا )€)

 . "حيحص بيجع بیرغ : يبهذلا لاقو «هاجرخي ملو دانسإلا



 مارملا غولب ۳۷ ةالصلا باتك - ۲

 ٍَقَعْمَجلا َمْوَي َدِجْسَملا َلَخَم الجر نأ ي سئآ ْنَعَو - ۷

 ِتَعْطَمْلاَو «َلاَوْمَأْلا ٍتْكَلَه !هللا َلوُسَر اي :َلاَقَف ءُبطْخَي ُمِئاَق ل بتلا

 «. . .اًنْتِغَأ ٌمُهَللا ءاتثغأ َمُهْللا» :لاَق مث ءْيَدَي َمَقَرَف ءائيْغي هللا عفاف ءُلّبّسلا
 . هلع قمتم .اًهكاَسْمِإِب ءاَعَذلا هيفو ءَتْيِدَحلا َمَكَذَق of )١ تر 0 سو و7" هو هاه م ا

 "7ىَقْسَتْسا اوطَخَف اَذِإ ناك هل َرَمُع نأ ””[445] سنأ ْنَعَو - 4 1 00

 e ءاَنْيِقْسَتَم ؟اَيبَتب َكِْيَلِإ ْئِقْسَتْسَن انك اَنِإ َمُهّللا :َلاَقَو ءبلطُملا ٍدْبَع نب ساّبَعْلِب

gg 2 

 و م

(rممم  o 2mيراځبلا ُهاَوَر .َنْوَقْسُيَف ءاَئِقْساف اين ٌمَعِب َكِْيَلِإ ُلَسَوَتَت اَنِإَو )ا ر ق ر 2 هن هو يس 2ھ و ل “ . 

 - يو هللا ٍلوسَر َعَم نحو  اَئَباَصَأ :لاق هذ سنأ ْنَعَو 2 ۹

 دهَع ُتْيِدَح ُهْنِإ) :لاّقَو ءرطَملا َنِم ُهَباَصَأ ىّتَح ُهَبْوَت َرَسَحَف :لاق ءّرْطَم
 ل 207 دبر

 :لاق ّرطملا ىأَر اذإ ناك ةي ىبنلا نأ اهي ةشئاع ْنَعَو - ٠ MS ly 2 هو هر اس شالك ۶ enn o 7 ت و ر

 نجا افا اص للا
 PL و كه 5 5 رب س ت ۶ 3 o م هام اس :

 اًءللج م |( : ءاَقَسِيْسالا ىف اَعَد ةي ىبنلا نأ هَ دعس ْنَعَو - 1

 ءالجس ءاطقطق ءاْذاْذَر هلم انْرطْمَت ءاكوحض ءاقولد ءافيصق ءافيثك اباحس

 . هجيجص» ىف َةَناَوَع وُبَأ ُهاَوَر «ماَرْكِإلاَو ٍلاّلَجلا اذ اي ¥ 2 چ وک وام 7 ر 5 ع
OSور ٍءَء رەھ  Iَناَمْيلَس َجّرخ» :لاق ةَ. هللا لوُسَر نأ هيد َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو - ۲ و ق ےک جو 0  

 ىلإ اًهَمِئاَوَق َةَعِفاَر ءاَمرْهَط ىلع َةَيِقْلَتْسُم َةَلْمَن ىأَرَف ءْئَقْسَتْسَي - ل -

 ب

 )١( ملسمو ("0/5) يراخبلا )5/؟51١  517(.

 .ب) س 06
 . حيحصلا يف امل قفاوملا وهو هتبثأ ام (ج) ةخسن يفو «يقستسي» :(ب)و (أ) ةخسن يف (۳)

 )٤( يراخبلا )۲/۳٤(. |
 )٦۱٥/۲(. ملسم (ه)

 .مهو ملسمل هوزع : تلق )5٠/5( يراخبلا ()

 ةناوع وبأ هجرخأ» :(۹۹/۲) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (19١١/؟) ةناوع وبأ .فيعض (0

 . اواو دنسب



 ةالصلا باتك ۱۳۸ مارملا غولب

 اع صو محا 58 بگري ور ٍةَوْعدِب 7 دق اعجز

 ىلإ ِهْيْفُك ؟ ٍرْهَظِب َراَشَأَف ىّقْسَتْسا هلك يتلا نأ هڪ سئآ ْنَعَو - ۳

 كار ةجوخأ ماعلا

 ساّبللا باب - ۷

 : ةو هللا و لاق :لاق 5# ئرعشألا ِرِماَع نبأ ْنَع 221

 E (َريِرَحْلاَو ا َنوُلِجَتْسَي ماَوْقأ يتم ْنِم ّنَئوكَيْلا
 250 ا

 . يراخبلا يف

 ٍةَيِنآ يِف َبَرْشَن نأ لك يبنلا ىه :لاق ه5 َةَفْيَذُح ْنَعَو - 6

 لج ْنَأَو «جاَبْيدلاَو ريرَحلا سبل ْنَعَو ءاَهْيِف َلُكَأت ْنَأَو ءَةّضِفلاَو بَمْذلا
 "”َيِراَخُبلا ُهاَوَر .ِهْيَلَع

 .ناميلس جرخ :لاق يجانلا قيدصلا يبأ نع (177١”ص) دهزلا يف دمحأ .فيعض )١(
 le كلا نم 7؟١/0) مكاحلا هاورو فعض هدانسإ يفو

 راثآلا لكشم يف يواحطلا هاورو ( ١ "7 *) ءاورإلا يف انخيش اهلعأ دقو ًاعوفرم

 ًاضيأ فعض اهدانسإ يفو ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط نم انخيش لاق امك (23)

 نامل: نأ يرهزلا نع فنصملا يف قازرلا دبع هاورو

 ) (۲ملسم )٦۱۲/۲(.

 .«باتك» :(ب) ةخسن يف (۳)

 ينابلألا انخيش لاقو دواد يبأ نس يف امل قفاوملا وهو «زخلا» :(ب)و (ج) ةخسن يف )٤(
 هريغو يراخبلا ةياور يف امك نيتلمهملاب حجارلاو» :(55ص) برطلا تالآ ميرحت يف

 .4(( 00/٠ ) حتفلا رظنا

 اذهو :تلق» :(40) برطلا تالآ ميرحت يف انخيش لاق (57/4) دواد وبأ .حيحص ()

 لاطبإ يف هخيشل ًاعبت )١/ ٠ ةثاغإلا يف ميقلا نبا لاق امك لصتم حيحص دانسإ

 ش .4(؟ا/) ليلحتلا

 .(۱۳۸/۷) يراخبلا ()

 )۷( يراخبلا )۷/۱۹٤(.



 مارملا غولب ۱۳۹ ةالصلا باتك ؟

 الإ ءرْيرَحلا سبل ْنَع يب يبنلا ىَهَن :لاق هذ َرَمُع ْنَعَو - 5

 ."'"مِلْسُمِل ظْمْللاَو ءهْيَلَع قمتم . عب وأ ثالث وأ نْيَعْبَضَأ َعِضْوَم

 فوع نب e لبَعِل ر ا 2 نأ ا ۳ نعو 3 ۱۷ ٤

 (TY) 2 ي وا

 ءاَهْيف ٌتْجَرْحُف ارس َةَلَخ هيي ُيبْنْلا يِناَسُك : لاق بط يلع ْنَعَو 6

 ."مِلْسُم ظفل اًذهَو هْيَلَع مم . ْيِئاَسِن نيب اَهُتْفَفَسَك «ههجَو ْئِف َبَضَعلا تير

 ُبَمَْدلا "اجأ ' لاَ لک هللا لوس نأ ها یسوم بأ ْنعو < ١64 ٤

 ىِذِمْرَتِلاَو ٰيئاسنلاو ت هأَوَر )أ ”بهروُكذ ىلع مرح يتم ثاتإل ريرحلاو

 J2) ب ولا اا ع
 هح حص

A6نإ : لاق ةي هللا لوسر ا م ٍنْيَصَح نب َناَرْمِع 500  

 . زنا اَوَر «هْيَلَع ِهتَّمْعِن ر ET هنأ اَذِإ بحي هللا

BA SRR E N E ضو األا 
(V) 4 ت هاه r 

 مِلْسُم ُهاَوَر . رفصعملاو .

 )١( ملسمو (۱۹۳/۷) يراخبلا )/١1545(.

 )۲( يراخبلا )١195/97( ملسمو )١1155/7(.

 .(1545/) ملسمو )۱۹٩/۷( يراخبلا (۳)
 . هلثم يراخبلا ظفلو : هيبنت

 .امهروكذا رمعم عماج يفو «اهروكذ» ثيدحلا ظفاحلا اهيلإ ىزع يتلا رداصملا يف )٤(

 يف انخيش لاق )1١177/4( يذمرتلاو )١51/8( يئاسنلاو ("97/5) دمحأ .هريغل حيحص (©)

 هنيب امك ىسوم يبأو دنه يبأ نب ديعس نيب عاطقنالاب لعأو» :(50) مارملا ةياغ
 .«قرطلا هذه عومجمب حيحص ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو» :لاق مث .٠ . .يعليزلا

 ركشلا باتك يف ايندلا يبأ نباو (578/54) دمحأ هاورو تلق (۲۷۱/۳) يقهيبلا .حيحص (5)

 دهاوش هلو )٠۲١۲/۲( ةاكشملا يف انخيش هححصو حيحص هدانسإو امهريغو (۲۱)

 .(57) مارملا ةياغ يف انخيش اهجرخ

  (9ملسم )۱۹٤۸/۳(.



 ةالصلا باتك- ؟ )6 مارملا غولب

 ر يک يتلا ْيَلَع ىأت :لاق اه ِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - 5

 . لَم ُاَوَر «!؟اًذَهِب ُكْنَرَمْأ أ تتال ناقن رات

EES ES E ا رَ يبأ تپ َءاَمْسَأ ْنَعَو - {YY 

 وُ هاو .جابيدلاب ؛ ِنْيَجْرْملاَو نْيَمكلاو بْبَجلا ةَفوُمَكَم وا هللا ٍلوُسَر

 مِلْسُم يف لاو ةواذ .

 َناَكَو ءاَهُتْضَبَمَف ءْتَضِبُف ىَنَح '** 81 َةَشْئاَع َدْنِع ثتاك :داَزَو

 يف َيِراْخْبلا َداَرَو اهب نفت ا ا ءاهسبلَي ةي ىلا

 . 9ةعُمْجلاَو ٍدفَوْلِل اهُسَبْلَي َناَكَو :هِدَرْفُملا بذألا»

 )1١( ملسم )۱۹٤۷/۳(.

 .0770/1) دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو (49/5) دواد وبأ .حيحص (۲)

 )۳( ملسم )١541/9(.

 .(ب) ةخسن نم ةدايز )٤(

 .ملسم حيحص يف امل قفاوملا وهو «ىفشتسي» :(ج) ةخسن يف ()

 )٠٤١(. بدألا حيحص يف انخيش هنسحو (۸٤۳ص) درفملا بدألا يف يراخبلا .نسح (9)



 مارملا غولب ٤١ زئانجلا باتك-

 رو اوُرئْكَأ» :لك هللا ُلوُسَر لا :َلاَق ف َةَرْيَرُه نبأ ْنَع _ 54
 . نابج ُنْبا ُهَحَحَصَو «َىِئاَسْنلاَو َيِذمِرَتلا ُهاَوَر 'ِتْوَملا :ِتاَّرَللا مِذاَه

 مكذحأ َنَيَئَمَتَي ال» :هلكي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هن سّنأ ْنَعَو 92 6

 ِتَناَك ام ىنيخأ مُهْللا :لُقَيْلَف ؛ًايْئَمَتُم دب ال ناك ْنِإَف هب َلَرَ ْدُّضِل َتْوَملا

 . “ِهيَلَع قمم يل اريح ٌةاَفَولا ِتَناَك ")م يِنْفَوَتَو «يل ًارْيَخ احلا

 ٍقّرَعِب ٌتوُمَي ُنِمْؤُملا» :َلاَق ةَ ّيبتلا نع هه َةَدْيَرُب ْنَعَو - 5

 . '*”َناَبِح نبا هَحَحَصَو «ةَئالثلا ُهاَوَر «نيبجلا

 يف انخيش لاقو (؟69/19/) نابح نباو (667/5) يذمرتلاو (/5) يئاسنلا . هريغل حبحص (۱)

 ثيدح وه لب :لوقأو» :«بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لوق ًابقعتم )0١04/١( ةاكشملا

 .«ةريثك دهاوش هلو نسح هدانسإ نإف حيحص

 .«لزني» :(أ) ةخسن ىف (۲)
 . «اذإ» :(أ) ةخسن يف )۳(

 )٤( ملسمو (95/8) يراخبلا )۲۰٠٤/٤(.
 نابح نباو (55ا١/1) هجام نباو )١0"( يذمرتلاو 10 يئاسنلا . حيحص )هر

 طرش ىلع حيحص يئاسنلا يدانسإ دحأ» :(19) زئانجلا ماكحأ يف انخيش لاق (۲۸۱/۷)

 .«دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو يراخبلا

 هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ :ةثالثلاب ةمدقملا يف هنيب امك ظفاحلا دارم : هيبنت

 .هجام نبا هاورو دواد وبأ هوري مل ثيدحلا نأ انه عقاولاو مهعم سيل



 زئانجلا باتك ۳ ٤ مارملا غولب

 : هلع هللا َلَوُسَر لاق :اَلاَق اه© َةَرْيَرُه ْيِبَأَو ٍدْيِعَس ْيبأ ْنَعَو - ۷

 0 ل مِلَسَم ُاَوَر (ُهَّللا الإ هلإ ال ْمُكاَنْوَم اوئقل»

 ىلع ازرق : لاق هيب ّيبنلا ذأ 5 ٍراَسَي ِنْب ٍلِقْعَم ْنَعَو - ۲ ۲۸

 نا نبا 2 مو . ٌيِئاَسْنلاَو دواد أ هَوَر “سي ْمُكاَنْوَم

 ْيبأ ىَلَع ويي هللا َلوُسَر لحد :ثلاق اه ها 3 نَعَو 048

 هعَبتا ضبف اذِإ حورلا نإ : لاق هضمعغ أف «هرصب ر 2 دَقَو ملي :

 نإ ؛ ريح الإ ْمكِسْفْنَأ ىَلَع اوُعذَ الر 0 هِلْهَأ ْنِم سان جضف ضو .ازصبلا

1 

 ْعَفْراَو ءَةَمْلَس ئبأل ْرِفْغا ٌمُهَللا» :لاق ّمْن 2َنوُلْوُفَت ام ىَلَع ُنُمَّوُت ةكئالملا

 اهبَقع يف احا ‹ هيف او رونو ءور 1 هل ْحَسْفاَو .َنيِيِدَهَمْلا يف هَّنَجَرَد

 )۳( و هارب ير ار
 : ملسم هاور

 ٍدْرُبِب يحس يفوت نيج كَ هللا لوسر نأ اڪ ةَشِئاع َنَعَو - ٣

 هاَوَر .ِهِتْوَم َدْعَب لكي ّيبنلا لَك هو َقْيِدَصلا ركب اَبأ نأ اَهْنَعَو _ ١
 ْ 1 )05(. و
 ىراخبلا

 ھر

 ةَقَلَعُم ا : َلاَق كي بتلا نع هلفط َةَرْبَرُه يبأ ْنَعَو - ۲

 ام نباو (707/9) يذمرتلاو )٥/٤( يئاسنلاو )/١190( دواد وبأو (571/5) ملسم (1)

(5/1). 

 لاق (۲۷۰/۷) نابح نباو (؟0/56١5) ىربكلا ىف ف يئاسنلاو () دواد وبأ .فيعض (۲)

 هيبأ نع - يدهنلاب سيلو - نع وأ هنن تحف دق )009/١(: ةاكشملا يف انخيش

 رظناو :تلق «عضوم ام ريغ يف هتنيب امك برطضمو فوقوم وه مث لوهجم امهالكو

 ظ ١6٠١(. /”) ءاورإلا

 .(5175/5) ملسم (۳)

 .(101/۲) ملسمو هل ظفللاو (40/0) يراخبلا 639

 )©( يراخبلا )١/۱۷(.



 مارملا غولب 4۳ زئانجلا باتك  ؟

 ا
 و يِذِمْرَتلاَو أ هأَوَر (ُهْنَع ىْضَُمُي ىتح هنيدي

 ْنَع طْقَس يذلا يف لا يل يتلا نأ 2 ٍِساَبَع ِنْبا ِنَ - ۳

 . "يلع قمم (ِنْيَبْوُت يف ُهوُنْمَكَو «رڏسَو ِءاَمب ا : َتاَمَف ِهِتْلِجاَر

 : اوُلاَق يي ىبنلا َلْسَغ اوُداَرَأ اَمَل :ْتَلاَق اهي َةَمِئاَع ْنَعَو - 4*3

 .َتْيِدَحْلا . . .ال مأ اَناَتْوَم ُدَرَجُت اَمَك لي هللا َلوُسَر ُدّرَجُت ييرذ ام هللاو

Eان  

toنحو يي يبنلا اَنِيَلَع َلَخَد :ْتَلاَق اة َةَبْطَع 13 0  

 َنُثْئَأَر نإ ءٌكِلَذ ْنِم َركْكَأ ؤأ ًاسْمَح ؤأ ًاثالئ غا : هَتَتْنا ُلَّسَْعُت

 اذإف] روُفاک ف اَعْيَش وأ ءًاروفاك ةَرْيخألا ىف ذ َنلَعِجاَو «ردسو ءاَمب كلذ

 (ُهاَيإ ا : َلاَقَف ءُهَوْقِح اَنْيَلِإ ىَقْلأ انآ انْغَرَف امل [١ يننذآف نتغرف

 "اهن ٍءوُضولا عِضاوَمَو ءاَهِنِماَيمب َنَأَدْبا» :ةياَوِر يِفَو ِهْيَلَع قمتم
 i اهاَتْيَمْلََف «نوُرف هال اَهَرْعَش اًنْرَفَضُف : ٌيِراَحْبْلِل ظل

 ت ل نإ كم ور 5 5 ےک وا

 (A) هو - ۶ 5 م ت # م م ~ مھ 78 6 © ھم 1 0 سسوؤ م # س 06

 . هيلع قفتم .ةَماَمِع الو صمق اهيف سيل .يفسزك ْنِم ِةَيِلْوْحَس ضب

 :(880/5) ةاكشملا يف انخيش لاقو (”940/6) يذمرتلاو )٤۷١٥/۲( دمحأ .حيحص (۱)

 . (حيحص هدانسإو)

 .(819/5) ملسمو (45/5) يراخبلا (؟)
 :(55) زئانجلا ماكحأ يف انخيش لاق )١95/9( دواد وبأو (1117/6) دمحأ .حيحص (۳)

 . ؟حيحص دنسب

 .(ب) ةخسن شماه نم ةدايز (5)

 .(5407 - 555/5) ملسمو (97/5) يراخبلا (ه)

 .(154/1) ملسمو (٤٩و۹۳/۲٩) يراخبلا (5)
 .(40/5) يراخبلا (۷)

 )۸( يراخبلا )۲/٩ - 95( ملسمو )549/5  100(.



 زئانجلا باتك -؟ ۱٤٤ مارملا غولب

 با هج يأ نب , هللا دبع يفوت امل :لاق © َرَمُع نبا نَعَو - ۷

 . يلع قمتم اغا هيف ُهْنْفَكَأ ٌكَصِئِوَق ئيِطعَأ :لاَقَف ديك ملا لوسَر لإ

 ُمُكِباَيِث ْنِم اوُسَبلا» :لا 4 يلا نأ 8 ِساَبَع نبا ٍنَعَر - ۸

 الإ ا هَوَر (ْمُكاَنْوَم اًهيِف اوُنْمَكَو “م اَيِث ريخ ْنِم اَهْنِإَف ؛ضايَبلا

 0 َيِذِمْرَتلا ۾ هححصو ¢ ّيئاسنلا

 ْمُكُدَحَأ َنَمَك اًذِإ» :هلك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هل رباجج ْنَعَو 29 ۹

 .9ُهلْسُم ُهاَوَر همك ْنِسْحْيْلَم ؛ُهاَحَ

 ٍدُحَأ ىَلْتَق ْنِم َنْيَلُجَرلا َنْيَب ُعَمْجَي ةي يبلا ناك :لاق ُهْنَعَو - 4
 ْمَلَو خللا يف ُهُمَدَقنَك «؟نآرّقْلِل اذخأ رتا مهي :ُلوُقَي ْمُث ءِدِحاَو بؤت يف
 (*”ٍيراَخُبلا ُهاَوَر .ْمِهْيَلَع لص ا اول

 ؤا ا هاوَر امیر 8 هتف «نَمَكلا

 ْيِلْبَق تُم ول» :اَّهَل َلاَث لي ّيبتلا ذأ اههك َةَشْئاَع ْنَعَو - 5

 ظ .(7141/4) ملسمو )47/1  ٩۹۷( يراخبلا )١(

 هجام نباو )١9/8”( يذمرتلاو (١21و8/5) دواد وبأو )778/١( دمحأ .حيحص (؟)

 . ملسم طرش ىلع (۸۲) زئانجلا ماكحأ يف انخيش هححصو ()

 .(501/5) ملسم (۳)

 )4( يراخبلا )١١5/5(. 2

 . «ًابلس هبلسي# :دواد يبأ ننس يف يذلاو ةيطخلا لوصألا يف اذك )6(

 ورمع دانسإلا يفو» )٠٠۹/١(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )۱۹۹/١( دواد وبأ .فيعض (5)

 مل هنإ : لاق ينطقرادلا نأل يلعو يبعشلا نيب , عاطقنا هيفو هيف فلتخم يبنجلا مشاه نبا

 هيف فيعض هدانسإو» )0١48/١(: ةاكشملا يف انخيش لاقو «دحاو ثيدح ىوس هنم عمسي

 .«نابح نبا هيف طرفأ ثيدحلا نيل : ظفاحلا لاق يبنجلا كلام وبأ مشاه نب ورمع



 مارملا غولب 7 زئانجلا باتك - "
 0 ”َناَّبِح نبا هخخصو «هجام نباو دمحا هاور لا ا ”كٌتلَسَعَف ۲( 2 قو ا7 س ےس ےس هرس N لب ا مام م ١ وف 2

 نأ ثضصرَأ انك ةمطان نأ 886 سمع ِتنب ءاّمْسأ ْنَعَو - ۳
- 

 و ءاَرَر .ك ِّلَع اهّلَسَعُ

 لڪ بتلا َرَمَأ ئيلا ٍةَيِدِماَعلا ةَصِق ئِف - هيض َةَدْيَرُب ْنَعَو - 45

 ينم وَر تقر اَهيَلَع يلصق ءاهب رم مث :َلاك - انزلا يف اهوجرب
 لَن لرب للي ُيبنلا يأ :لاق 1 هرس ن ريا عَ - 4

 ال ر .ِهْيَلَع ْلَصُي ْمَلَف ءَصِقاَشَمِب ُهَسْفن

 ْمُقت ثنا يَا ةأرَملا ٍةَضِق يف - هو َةَرْيَرُه يبأ نَعَو - 7
 ك اَلمأ» :َلاَقَك .ْثَناَم :اوُناَقَف] لي يبنلا اَهْنَع للف اجلا

eو  

 فاَمِرْبَق ىلع ْيِنْوْلُد» :لاَمَف ا 8 اَمَرْمَ اوُرْعَص ْمُهَنَأَكَف - و

 ا یمن .اًهْبَلَع ىَلَصَف ُهوُلَدَ

 نو ءاهِلْهَأ ىَلَع َةَمْلُظ ةا رولا هله نإ :لاق مث و

 یل 8 هَ هز هللا
 ١ 58 يب روي

 اهتقفاومل (آ) ةخسن يف ام تبثأو «كتلسغلا :(ب)و (ج) ةخسن يفو (أ) ةخسن يف اذك )١(
 .رداصملا يف ام

 انخيش هححصو )00١1/١5( نابح نباو )572١/١( هجام نباو (۲۲۸/۷ دمحأ .حيحص (۲)
 .("15/) زئانجلا ماكحأ يف

 )/١77  ١154( مكاحلا هاور نفل فيعض هدانسإو (۷۹/۲) ينطقرادلا .هريغل نسح (۳)
 «ةمطاف يلعو انآ تلسغ : ظفلب ءامسأ نع ىرخأ قيرط نم (۳۹۷ - 5917/5) يقهيبلاو
 )”١77/7(. ءاورإلا ىف انخيش هنسحو

 .(۱۳۲۳/۳) ملسم (5)
 .(875/5) ملسم ()
 .(ب) ةخسن شماه نم ةدايز (0)

 .(109/5) ملسمو )۱۲٤/۱( يراخبلا (۷)

 )۸( ملسم )٦٥۹/۲(.



 رداخجلا بانك ؟ ١ 5 مارملا غولب

 هأَوَر .يعنلا نع ع ىهي ناك هيَ ٰيبٽلا نً ها الخ نعو - ۷

 ع ea ء

 و َيِذِمْرَتلاَو دمخ دمحا

 ميلا يف يِئاَتلا ىع كي بلان هه ًةرْيَرُه نبأ ْنَعَو 2 4

 ,.انغَت رَأ ا ءْمِهِب فَضَق ءىَلَصُملا ىلإ مهب رخو «هيف تام يزل

 0م
 هلع متم

 ْنِم اَم» :َلوُقَي ةا ّىبنلا ُتْعِمَس :لاق © سابَع نبا ن نعَو - ۹

 هللاب َنوُكِرْشُي 0 نوفنزا هات لع ُموُمَيَف ءُتوُمَي لجَر

 ."َمِلْسُم ُهاَوَر «هيف هللا ُمُهَعْفَش الإ ايش

 ىَلَع لي ْنبَنلا َءاَرَو ُتْيَْلَص DE ْنَعَو - 60

 ۵ل تم .اًهَطَسَو 8 ءاَهِساَمِب يف ْتَناَم ٍةأَرْما

 ىلَع ةي هللا ُلوُسَر ىَلَص ْدَقَل ِهللاَو :ْتَلاَق اهو َةَشْئاَع ْنَعَو - 0١

 ."”هِلْسُم ُهاَوَر .ٍدِجْسَملا يِف َءاَضِيَب با

 رَبَكُي مقرا ن ُدْيَر َناَك :َلاَق ىَلَْل يِبَأ ن نمخّرلا ٍدْبَع ْنَعَو - 7
 َناَك :َلاََف هُتلْأَسَف ءاسْمَح ٍةَراَتَج ىَلَع ربك ُهْنِإَو ءًاعَبزَأ اَنِئاَتَج ىَلَع

 . '"”ةعبزألاو ْمِلْسُم ُهاَوَر .اَهْدَبَكُي لكك هللا ُلوُسَر

 هْنِإ :لاَقَو اس ٍفِْيَتُح نْب َلْهَس ىَلَع ربك ها 5 يلع ْنَعَو 3 ۲۳

 )٤٤(: زئانجلا ماكحأ يف انخيش لاق )/١"( يذمرتلاو (07١5و”85/0) دمحأ . )5(

 . «حتفلا يف ظفاحلا لاق امك نسح ا

 .(157/15) ملسمو (۹۲/۲) يراخبلا (۲)

 .(566/9) ملسم )۳(

 )٤( يراخبلا )5/١١١( ملسمو )155/5(.

 .(519/5) ملسم (©)

 2 هجام نباو ("55/) يذمرتلاو )۷۳/٥( يئاسنلاو (۲۱۰/۳) دواد وبأو (5694/0) ملسم (0)

(£4۲/1(. 



 مارملا غولب ۷ زئانجلا باتك-

 ”يراخبلا يف ُهَلْصَأَو .''روُصْنَم ُنْب دْيِعَس ُهاَوَر . يرد

{oانِرِئاَنَج ىلع ُرْبْكُي ا هلل لور ناک :لاق ل رباج ْنَعَو - ٤ 

 ٍداَْسِإِب َيِعِفاَشلا ُهاَوَر .ىلؤألا ٍةَرْيِبْكَتلا يِف باّتكلا ٍةَحِتاَمِ ا .اعبزأ

 E ا

 ا ل «باّكلا َةَحِتاَ ا سابع
 ا

 ىَلَع هلك هللا ُلوُسَر ىَلَص :َلاَق هڪ ِكِلاَم نب ٍفْوََع ْنَعَو - 5
 ُهْنَع ُفْعاَو ءهِفاَعَو ءُهْمَحْراَو هَل رفا َمُهّللا» :ِهِئاَعُذ ْنِم ُتْظِفَحَف ءَةَزاَتَج
 نم هو «درسلاو ؛جلَتلاَو ءءاملاب ُهْلِسْغاَو للم ر ْعَسَوَو لر ُمركأَو

 وراد ْنِم ًارْيَخ اراد ا «سندلا َنِم ضَيْبَألا تددلا تيقن امك اناطكلا

 هاَوَر ؟رانلا َباَذَعَو هِرْبَقلا ةف ِهِقو ءةنَجلا ناو عفلما ني ارت لخار
E 

  - ۷ىلع ىَلَص اذإ ةي هللا لوسَر ناك :لاق هذ هريره ٰيبآ ْنَعَو

 ءاَنريْغَصَو ءاَئبِئاَغَو ءاَنِدِهاَشَو ءاَنَتَيَمَو ءاَئّيَحِل رفْغا ٌمُهَللا» :لوَقُي ءةزاَنَج

 )٤۸١/۳( قازرلا دبعو (190/1) ةبيش يبأ نبا هاورو روصنم نب ديعس .حيحص )01(

 .(7١؟51/0) ىلحملا يف مزح ال ًاعبت )۱٤۳( زئانجلا ماكحأ يف انخيش هححصو

 )۲( يراخبلا )٠١5/0(.

 مأب أرقو ًاعبرأ تيملا ىلع ربك» :هدنع هظفلو :تلق )۲٠۹/۱( يعفاشلا ًادج فيعض (۳)
 يعفاشلا قيرط نم )08/١"( كردتسملا يف مكاحلا هاورو «ىلوألا ةريبكتلا دعب نآرقلا
 دمحم نب ميهاربإ يعفاشلا خيش هيف ًادج فيعض هدانسإو ظفاحلا هقاس يذلا ظفللاب

 يدمرتلا نكن حرش ىف يقارغلا م ملكلا لهأ نم ةعامج هفعض ثيدحلاو كورتم

 .يوونلاو

 .(۱۱۲/۲) يراخبلا (5)

 .(557 )557/5  ملسم )٥(



 زئانجلا باتك  ؟ ۱٤۸ مارملا غولب

 ْنَمَ «مالشإلا ىلع هِيْحَأَف IE ْنَم ْمُهْللا ءاَناَكْنأَو ءاَنِركْذَو ءاَنِريِبكَو

 َدْعَب ''”انلضت الو برجا اًنمرخت ل ٌمُهْللا .ٍناميولا ىلع ة هفَوَتف اتم هّتْيَفَوَت

 0 ُمِلْسُم ُهاَوَر

 هَل اوُصِلَخَأَف ٍ؛ِتِيَملا ىَّلَع مُتْيَلَص اًذِإ» :َلاَك ل ئينلا نأ ُهْنَعَو _ 4

 : نا ثنا شوو واد ون ُءاَوَر ةءاقذلا

 ءةّراَتَجلاِب اوُعِرْسَأ» :َلاَق ل يِبْنلا نع هڪ َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو - ۹
 ُهَنوُعَضَت ٌرَشَف كلذ ىّوِس كت ْنِإَو ههْنَلِإ اًهَنوُمْدَقُت ٌرْيَخَف ؛ةَحِلاَص ُكَن

 5 3 ظ ع 7 «مكباَكِر

 ىَتَح َةَراَبَجلا َدِهَش ْنَم» :ةي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو 9 ٠
 اَمَو :َلْيَق ««ٍناطاَريِق هَل نكد ىَتَح اَهَدِهَش ْنَمَو ءطاَريِق هلق ؛اَهْيَلَع ىَلَصُي

 ىّتَح» :مِلْسُمِلَو 2**هْيَلَع قمم «نْيَميظَعلا نْيَلَبَجلا ُلْثِم» :َلاَق ؟ٌناَطاَرتِقلا

 ظ . '"”«ِدخْللا يف عضو

 )١( ؛انتفت الو» :(ب) ةخسن يفو .
 لاق )48/١( هجام نباو )۳٤٤/۳( يذمرتلاو )۷٤/٤( يئاسنلاو )/75١1( دواد وبأ .حيحص (؟)

 حيحص :لاق مث مكاحلا دنع ثيدحتلاب ىيحي حرصو» :(158١ص) زئانجلا ماكحأ يف انخيش

 يف كلذ انخيش رسف مث «حدقي ال امب لعأو الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع

 ىيحي نع هولصوأ نيذلا نأل ءيشب سيلو لاسرإلاب مهضعب هلعأو» :لاقف )٥۲۷/١( ةاكشملا
 .«ةدايزلا نم اهيف ام عم حجرأ مهتياورف ةعامج

 مكاحلاو ننسلا باحصأو دمحأل e صيخلتلا يف ظفاحلا هازع ثيدحلاو :هيبنت

 . باوصلا وهو e هزعي ملو
 a (\/oV): ةاكشملا يف انخيش لاق )/۳٤۵( نابح نباو /”) دواد وب أ .نسح )۳(

 قيرط نم نابح نبا هجرخأ نكل هنعنع دقو سلدم قاحسإ نب دمحم نأ الإ تاقث امهلاجرو»

 .«هلل دمحلاو ثيدحلا تبثف )١17/1( صيخلتلا يف امك عامسلاب ًاحرصم هنع ىرخأ

 )٤( يراخبلا )١١8/15( ملسمو )501/5(.

 )©( يراخبلا )5/١1١١( ملسمو )٦٥۲/۲(.

 .( 5067/0 ملسم (5)



 مارملا غولب ١:4 0 زئانجلا باتك -؟

 ىّتَح هَّعَم َناَكَو «ًاباَسِتْحاَو ًانامُيِإ ِمِلْسُم َةَّراََج َعِبَت ْنَم» : َيراَخْمْلِلَو
 . ۱(یا ّلْثِم ٍطاَرْيَق لک ٠ ؛ يطاق م مجرب هْنِإَف ؛اَهِيْفَد ْنِم عرفيو اَهْيلَع ىلَصُي )۱( ا و و رو

 َرَمْعَو رب اأو لك ّيبنلا ىأَر هنأ ِهْيِب أ ْنَع ِمِلاَس ْنَعَو - ١

 َيِئاَسَنلا ُهَّلَعَأَو «ناّبح نبا هخحخص و لا هأَوَر . َةَراََجلا َماَمَأ نسم

 اا الاب ٌةَفْئاَطَو

 . "هْيَلَع قمتم .اًئْيلَع

 ُمُمِئََر اًذِإ» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ ه# ٍدِْيِعَس ئبأ ْنَعَو - ۳
 Do. iw) رس ب. #ث umr Of Or pT |” < ماه ب: م 55 / جدورم م

 . هيلع قمتم "عضوت ىتَح ُسِلْجَي الف اَهَعِبَت ْنَمَف ءاوُموقف ؛ةَراََجلا

 ذه تكلا افا لو ديزي نت هللا دنع نأ قاشا نبأ نو ا 54
EEN sS 

 ْمُكاَنْوَم ْمُيْعَضَو اًذِإ» :َلاَق لَك ْيِبْنلا نع 44 َرَمُْع نا نَعَو - 68

 .(۱۹ - ۱۸/۱) يراخبلا ()

 نباو (۳۲۹/۸۳) يذمرتلاو )٥٨/٤( يئاسنلاو )/35١5( دواد وبأو (۸/۲) دمحأ .حيحص (۲)

 دانسإ اذهو» )577/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق )/3١11/7( نابح نباو )515/١( هجام

 هفلاخ دق هلسرأ يذلا نأل لاسرإلاب هل نيثدحملا ضعب لالعإ هلعي الو ةياغ حيحص
 سنأ ثيدح نم دهاش هلو :تلق «اهلوبق بجيف ةدايز مهعمو مهيلإ راشملا ةعامجلا

 .(480) زئانجلا ماكحأ رظناف نيخيشلا طرش ىلع انخيش هححص

 .(157/5) ملسمو (14/5) يراخبلا (۳)

 .(550/5) ملسمو )1١1/5( يراخبلا (5)

 يبأ ننسل قفاوملا وهو «يلجر» :(ج) ةخسن يفو ؛ربقلا لجر» :(ب)و (أ) ةخسن يف (5)
 .دواد

 هححصو (تاقث هلاجر» )51٠/١(: ةياردلا يف ظفاحلا لاق (۲۱۳/۳) دواد وبأ .حيحص (5)

 . يقهيبلا نع هحيحصت لقنو )١140( زئانجلا ماكحأ يف انخيش



 زئانجلا باتك - " 000 مارملا غولب

 دتا ا للا لر لف ىَلَعَو «هللا مسب الوقف ؛روُبَملا ىف

 .'ففولاب ننطفَراذلا ُهَلَعْأَو «دابح ّنْئا ُهَحْسَصَو ءَكاَمَتلاَو دوا وأو

 تملا مظَع رسك» : لاق لک هللا َلوُسَر نأ اغ5 َةَسْئاَع نعو 2 ٦

 ْنِم ُهَجاَم ُنْبا َداَزَو .'“'مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع واتساب دوا وُبَأ ُهاَوَر «اَيَح ِهرْسَكَك
 )۳) 4 .٠ ملا م ء ل ص

 ) ٠ P{ كر

 ءاديخل ل اودحلا لاق فلق, ضاق یا نك ۷

 . “لَم ُهاَوَر .ِلي هللا ٍلوُسَرِ َعِيَص اَمَك ءأبضن َنبَللا ّىَلَع اوُبِصْناَو

 .ٍرْبِش َردق ضزألا ِنَع ُهُرْبَق َعِفُرَو :َداَزَو ُةُوْحَن رباج ْنَع َىِقَمْئَبْلِلَو

 ا نبا هَحححَصَو

 نباو (518/6) ىربكلا يف يئاسنلاو (؟5١5/) دواد وبأو (0١5و؟ا//1) دمحأ .حيحص )١(

 :يبهذلا هقفاوو مكاحلا لاقو» :(۱۹۳) زئانجلا ماكحأ يف انخيش لاق (7176//) نابح

 افوقوم هل مهضعب ةياور هرضي الو الاق امك وهو :تلق (نيخيشلا طرش ىلع حيحص)

 هنأ :يناثلا رمألا هديؤيو اهلوبق بجيف هنم ةدايز يهو ةقث هعفر يذلا نأ :لوألا :نيرمأل

 .ارخآلا قيرطلا نم ًاعوفرم يور

 قيرط نم هجرخ نأ دعب زئانجلا ماكحأ يف انخيش لاقو (۲۱۲/۳) دواد وبأ .حيحص (۲)

 عومجملا يف يوونلا هاوقو ملسم طرش ىلع حيحص هقرط ضعبو :تلق» )۲۹٠(: عمج

 .«ةاقرملا يف امك نسح هدنس :ناطقلا نبا لاقو

 . . .ففيعض هدانسإ نكل» :(؟95) زئانجلا ىف انخيش لاق )2١7/١( هجام نبا .فيعض (۳)

 اذهف ؟مثإلا نم ينعي : ظفل هل ىرخأ ةياور يف نإف ثيدحلا يف ةجردم اهنأ رهاظلا نكل

 .2.. .ةاورلا ضعب ريسفت نم يه لب ثيدحلا نم تسيل ةدايزلا هذه نأ يف رهاظ

  63ملسم )۲/٦٦٥(.

 )١904(: زئانجلا يف انخيش لاق )5/١6( نابح نباو )#/5٠١( ىقهيبلا .هريغل نسح (6)

 ءاورإلا يف امأو )0 .رضخألا يبأ نب حلاص نع لسرم ةا هلو .نسح هدانسإو»

 لولعم رباج ثيدح نأ باوصلاو ثيدحلل ضيبو ةدايزلا كلت انخيش لعأ دقف (2901/)

 | .السرم دمحم نب رفعج نع هوور ثاقثلا نإف لاسرإلاب



 مارملا غولب ٠6 زئانجلا باتك  ؟

 س ا ءِ o م - م ا 58 و ص بت ۾ - وو مه قو

 هيلع دَعَمي نأو «ْربَملا صصجي نأ هي هللا لوُسَر ىه :ِهْنَع ملسمِلو
 ١ ~0 ۶ء

Eتل  

 نب َناَمْفُع ىَلَع ىَلَص ةي ّيبتلا أ هل َةَعِيِبَر نْب ٍرِماَع ْنَعَر - ۸
 .ينطفرادلا ُهاَوَر .ُمِئاَق َوُهَو ءِتاَيَتَح َتالَن ِهْيَلَع ىَنَحَف «َرْبَقلا ىَّنأَو ِنوُعْظَم

 نفد ْنِم ْعَرَف اذإ ب هللا َلوُسَر ناك :لاق هڪ َناَمْنُع ْنَعَو 9 ۹

 نآلا ُهْنِإَف تيل ُهَل اوُلَسَو ءمُكِْبِحأل اوُرِفْغَتْسا» :َلاَكَو هِهْيَلَع َفَقَو ِتْيَملا
1 

 . "ئالا ُهَحَحَصَو هَدْواَد وُبَأ ُهاَوَر «لأْسُي
 انمي

n ^ 

 وک اوثاك لا الا احا رهن ن ا ر ۷

 اَي :ِهِرْبَق َدْنِع َلاَقُي ْنأ ءُهْنَع ٌساَنلا َفَرَصْناَو ُهُرْبَق ِتّيَملا ىّلَع ّيّوُس اإ

 ىِتْيِدَو ءُهَللا ّىبَر :لُق !ُناَلُق اي ءِتاَرَم َتاَلَث هللا الإ َهَّلِإ ال :ْلق !ُناَلُق
aA 31 (£). ا ريب و وم ثم سل رو ص تراسل u لا و ا ىلا SLT o 

 َيِناَرْبطلِلَو 6 افوقوم روصنم نب ديعس هاوَر . يو دمحم ييبنو .مالسإلا

 ل طم اعوفزم مام 5 ثثيدح نم هون ,

 )١( ملسم )5//551(.

 نالأ دقلو» :لاقو )۲٠۳/۳( ءاورإلا ىف انخيش هفعض )۷٦/۲( ىنطقرادلا .ًادج فيعض (۲)
 دمحأ هامر كورتم اذه مساقلا نأل ركذ امم ًافعض دشأ وهف الإو هيف لوقلا يقهيبلا
 . اهب دهشتسي الو هل دهشي ال هلثمف ببرقتلا يف امك بذكلاب

 لاقو» :(۱۹۸) زئانجلا يف انخيش لاقو (۳۷۰/۱) مكاحلاو )/5١6( دواد وبأ .حيحص (۳)

 هدانسإ :(7597/5) يوونلا لاقو الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص :مكاحلا

 ظ . 2« . ديج

 يذلاو ملعلا لهأ دنع نالوق اهيف ةلأسملا نإف هتحص ضارتفا ىلعو هدانسإ ىلع فقأ مل (5)

 عقو داهتجا هنأ رهاظلا ذإ نيقلتلا اذه ةيعورشم مدع ىلإ نيققحملا نم نوريثك هيلإ ليمي
 ةحيرصلا ةنسلا تناك نم باوصلاب دعسألاو مهريغ هيف مهعزانو نيعباتلا ضعب نم
 تيبثتلاو ةرفغملاب تيملل ءاعدلا عورشملا نأ ىلع ةنسلا تلد دقو هبناج يف ةحيحصلا

 . ملعأ هللاو بابلا اذه يف حيحصلا وه اذه

 يوونلا هفعض ثيدحلاو ةلاهج هدانسإ يف )١559/8( ريبكلا يف يناربطلا .فيعض (6)

 ٠٠٠(. - ۲۰۳/۳) انخيشل ءاورإلا يف كلذ ليصفت رظناو ميقلا نباو يقارعلاو



 زئانجلا باتك "  6 مارملا غولب

 لاف لاف OO EEE N هنا E E ءآلا
 «)١2( هع عسر 2 ق ع ا يي وشما د تنس د ور
 3 ملسم هاَوَر (اهوروزف «روبقلا ةرايز نع مكتيهن تئكا : د هللا لوسَر

 :ٍدوُعْسَم نبا ِثْيِدَح ْنِم ُهَجاَم ُنْبا دار "”«ةَرِجآلا ُرْكَذُت اهن :َيِذِمْرَتلا دار
 «اًينَدلا يف درو )۳(

 .روُبُملا ٍتاَرِئاَز َنَعَل ةي , هللا َلوُسَر نأ هو َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو - ۲

 ا نبا هحخص و .ّيِذِمْرَتْلا دا

ge 

  Eواد دا .

 : تلاق E ةَيِطَع ّمَأ ْنَعَو - 4

 . "هيلع قمم . حوت

 يف ُبْذَعُي ُتْيَملا» :لا ةي يِبنلا ِنَع ا رم نا نَعَو - 0
eا  Marek ° res 

 بش ِنْب ٍةَرْيِغُملا ِنَع هون اَمُهْلَو هيلع ْقَمَتُم 'هْيَلَع ځي اّمِب هرب

 و ا :َلاَق ه5 سئأ ْنَعَو - 5

 )١( ملسم )٦۷۲/۲(.

 ٠ .(۴۲۷) زئانجلا يف انخيش اهححص )/١/( يذمرتلا .حيحص (۲)
 هنسحو فيعض دنسب )005/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق )2١01/١( هجام نبا .فيعض (۳)

 .«جيرج نبا ةنعنع هيفو يريصوبلا
 يف ثيدحلا ىلع انخيش ملكت (107/9/) نابح نباو )5//١71( يذمرتلا .هريغل حيحص )٤(

 . «روبقلا تاراوز» :ظفلب ثيدحلا يف ظوفحملا ظفللا نأ نيبو (715) زئانجلا

 دمحم هيف فيعض دنسب )087/١(: ةاكشملا ىف انخيش لاق (۱۹۳/۳) دواد وبأ .فيعض (©)
 «ءافعض مهتثالثو هدج نع هيبأ نع ةبقع نب نسحلا نبا

 )5( يراخبلا )٠١7/7( ملسمو )۲/٦٤٥(.

 .(519/5) ملسمو (۱۰۲/۲) يراخبلا (۷)

 .(544/9) ملسمو )1١7/5( يراخبلا (۸)



 مارملا غولب ١6 زئانجلا باتك ١

 كالا EE ُتْيَأَرَق ْبَقلا دنع ٌسِلاَج و هللا لوُسَرَو

 لاك نك ؛ميشُم يف هلْ ا م ب همر هيا اورتن ل ْنَأ الإ
 . "بيع ىَلَصُي ىَتَح لْيَللاب لُجَرلا ربي نآ َرَجَز

 ٨۸ - عَن َءاَج اَمَل :َلاَق هي رَمْعَج نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو جَعْمّر 

 اَم ْمُهاَنَأ ْدَمَف ؛ًاماَعَط رَّمْعَج لآل اوُعَئْضإ» :ِك هللا لوسَر لاق - ليف َنْيِج

 اسلا الإ ُةَسْمَحْلا ُهَجَرْخَأ (مُهْلَعْشَي .

 ْمُهُمَلَعُي كي هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق هيأ ْنَع َةَديَرُي ِنْب َناَمِيَلُس ْنَعَو 2 4
 اَنِإَو «َنْيِمِلْسُملاَو َنْيِئِمْؤُملا َّنِم راّيَدلا ٍلْهَأ ىَلَع ُماَلَسلا» :رب اَّمَملا ىلإ اوُجَرَخ اذإ
 . ””مِلَسُم ُهاَوَر «ةيفاَعلا ُمُكَلَو ال هللا لأسأ ءَنوُقِحاْلل مكب هللا َءاَش نإ

 ةكيدَملا ٍروُبْقب لي هللا لوُسَر ْرَم :َلاَق ك ٍِساَبَع نبا ِنَعَو - ٠
 اتل هللا ُرِفْعَي ءروُبقلا له اَي ىلع رخل :لاَقَف ِهِهْحَوِب ْمهِيَلَع لقا

 ا لاو ٌيِذِمْرَتلا هأَوَر (رئالاب م نحو ا شا ْمَكَلَو

 )١( يراخبلا )5/1٠١٠١(.
 )١51/0(. عماجلا حيحص يف انخيش هححص )٤۸۷/١( هجام نبا .هريغل حيحص )۲)

 ) (۳ملسم )٦٥۱/۲(.

 )٤( دمحأ .نسح )۱/۲۰٣( دواد وبأو )١90/6( هجام نباو (۳۲۳/۳) يذمرتلاو )۱/٥۱٤(
 زئانجلا يف انخيش لاق ) :)5١١هل نإف يذمرتلا لاق امك نسح ثيدح يد وهو»

 نسف ت ءاهسأ ثيدح نم ًادهاش

 )51/1١/5(. ملسم )رز

 هدنس يف :تلق» )56٠0(: زئانجلا يف انخيش لاق (*59/) يذمرتلا . ظفللا اذهب فيعض ("1)
 درفني ظفحلا ءيدر :نابح نبا لاقو .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاق نايبظ يبأ نب سوباق
 نيسحت لعلو هب جتحي الف هيبأ نع هتياور نم اذهو : :تلف .هل لصأ ال امب هيبأ نع

 الإ ةحيحصلا ثيداحألا يف تباث هانعم نإف هدهاوش رابتعاب وه امنإ اذه هثيدحل يذمرتلا
 .(هب فيعضلا اذه درفتل ركنم «ههجوب مهيلع لبقأف» هلوق نأ



 زئانجلا باتك ٤ "  مارملا غولب
س نسا تيكا

 ے

 اوست ال» :ِلَي هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق هيك َةَضِئاَع ْنَعَو 9 ١
 ا ومع 0

 َيِراَخُبلا ُهاَوَر ؛اوُمّدَق ام ىَلِإ اوَضْقَأ ذك ْمُهْنِإَف ءَتاَومَألا َيِذِمْرَتْلا ىَوَرَو <

 . "ءال اوُدْؤَُم» : لاق نکل «هوخَت َةَرْيغملا نَع

E UM U 

 .(۱۲۹/۲) يراخبلا (۱)
 .(0۱/) ةحيحصلا يف انخيش هححصو (07/5”7) يذمرتلا . هريغل حيحص )۲(



 مارملا غولب ا 8 ةاكزلا باتك-؛

 ىلإ هذ و ًاذاَعُم َتَعَب هلك يبنلا نأ 88 ِساَبَع نبا ٍنَع - 7

 يف َةَقَدَص ْمِهِيَلَع ضَرَتْفا َدَق هللا َّنَأ» :ِهْيِفَو ءَتْيِدَحلا 0 . . .نَمَمْلا
 ظْفَللاَو «ِهْيَلَع ُنَمَتُم (ْمِهِئاَرَقُف يف رك ْمِهِئاَيِنْغَأ ْنِم ُدَحْؤُت ْمِهِلاَوْمَأ

 ُةَضْيِرَف ٍهِذه :ُهَل :ُهَل َبَعَك ه5 قيّدّصلا ركب ابأ َّنأ هه سنَأ ْنَعَو - 48

 اهب ُهَللا َرَمَأ ْيِتَلاَو َنْيِمِلْسُملا ىَلَع كي هللا لور -- ْيِتَلا ٍةَقَدَّصلا
 سمح لک يف : : ْمَنَعلا اَهَنْوُد امف لبإلا َنِم َنْيِرْشِعَو عئذأ ' ""ْئِف» : ُهَلوُسَر
 یتا ٍضاَخَم تب اَهْيِفَق َنِيثالَئَو سمخ ىلإ َنْيِرْشِعَو اسمح تیل اد هاش
 َنْيعَبْرَأَو سمح ىلإ َنْي َيِئالَتَو ًاَنِس ْتْعَلَب اًذِإَق زكا نوب نوب نع مذ

 ةَقوُرِط َةَقِج اَهْيِفَف َنْيَنِس ىلإ َنْيِعَبَْأَ انِس ْتْعْلَب اذ «ىَْن ٍنوُبَل ُتْنِب اًهْيِفَق
 اَذِإَف ّةَعَذَج 0 َنيعْبَسَو م ىلإ ن نيس دِجاَو ْثَعْلَب اذا “رجلا

 َنْيِرْشِع ل ثا 0 رجل اقر ناتقج بف ئام َنْيِرْشِع ىلإ

 .(00/1) ملسمو (170/5) يراخبلا (1)
 .؟لك يف» :(ج) ةخسن يف )0

 .«لمجلا» : حيحصلا يف يذلاو «لحفلا» :(ج) ةخسن يف (۳)

 . قبس ام رظنا )٤(



 ةاكزلا باتك- ۱٦ ٤ | مارملا غولب

 هَعَم نكي ْمَل ْنَمَو ءةقج يسمح لَك ْيِفَو ءِنوُبَل ُثنب َنْيَِبَْأ لَك يِنك ةئامَو
 منعا ٍةَقَدَص ْيِفَو .اَهَبَر َءاَشَي نأ الإ ٌةَقَدَص ايف َسِيلف «لبإلا َنِم عبر الإ

 غ تدار اذل ةا ةاَش ِةَئاِمَو َنْيِرْشِع ىلإ َنيْعَبْرأ تناك اذِ :اهتمئاس ْيِف

 ةَئاَمْئالَن ىلإ نْيَت ريتا ىَلَع ْتَداَز اًذِإَف ءِناَناَش اَهْيِفَق ¿ نْيَتاَم ىلإ ةئامَو َنْيِرْشِع

 ثئاك اذِإَف ءٌداَش ةئام لك ْئِفَك ِةَئاَمِئاَلَث ىَلَع 0 اتا ةاَيِش تالت ا
 ص

 نأ الإ ةَفَدَص اَهِيِف سيلف ٌةَدَِجاَو ةا اش نن َةَصِقاَن لُجَرلا هم هم
 ص

 من ا ب هارت
 ص

ES aءةقدصلا ةَيشَح «عمَتْجُم َنْيَب قري الر  

E E Eةَكَدَصلا يف ّجَرْخُي الر ٬ةيوسلاب اَمُهَنْيب  
 ري هر

 عبر : َةَقّرلا يِفَو لا َءاشَي نأ الإ م الَو «راوع تاد الر :ٌةَمِرَه

 ءاَهْبَر َءاَشَي نأ الإ ؛ةَكَدَص اَهيف سلك لايو َنيِمْسَي الإ نكت مل نإ ءِرْشْعلا

 ؛ةَقِح ُهَدْنِعَو ٌةَعَذَج ُهَدْنِع ْتَسْيَلَو ِةَعَّذَجلا ُةَقَدَص ليإلا ّنِم ُهَدْنِع ْثَعْلَب ْنَمَو

 َنيرْشَع وأ هل اَنَرَسْيَتْسا ِنِإ نْيَناَش اَهَعَم ُلَعْجَيَو «ُةّمِحل هلم ب هايف اا

 ؛ُهَعّذَجلا ُهَدْنِعَو ُةّقِجلا ُهَدْنِع ْثَسِيَلَو ةقجلا ُهَقَدَص ُهَدْنِع ْتَعَلَب ْنَمَو «ًامَمْرِد

 «نيتاش أ امهر َنْيِرْشِع ُقْدَصُملا ِهْيِطْعُيَو ءُهَعَذَجلا ُهْئِم ُلَبْقُت اَهَنِإَف

 . " ”يراَحْبلا ُهاَوَر

 ُرَمْأَك ءنَمَيلا ىلإ ُهَمَعَب هلك ئبنلا نأ هن ٍلَبَج نب ْذاَعُم ْنَعَو - 15

 لك ْنِمَو ةَِسْم َنْيِعَبْرَأ لَك ْنِمَو ةَ وأ اعَِت هرب نٿا لُك ْنِم َدْحَأَي ن

 ةكسخو CEE BE EE وو ا هّلدَع ؤأ ءَاراَتْيِد ملاح

 .** هِكاَحْلاَو َناّبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو هِلْضَو ئِف ِفالِتخا ىلإ َراَشَأَ يرل

 .(ج) ةخسنل قفاوملا وهو «ةدحاو ةاش نيعبرأ نم) : : حيحصلا يف يذلاو حيحصلا يف تسيل (۱)

 ا و يف يهو يريهزلا اهركذي مل يلاتلابو (أ) ةخسن نم ةملكلا هذه تطقس (۲)

 .يرورض صنلا يف اهدوجوو

 .(157١/و575١و55١و515/15١) يراخبلا (۳)

 )٤( دواد وبأو (۷٤۲و۲۳۰/۰) دمحأ .حيحص )1١١1/5( يذمرتلاو (؟5/0) يئاسنلاو )۲۰/۳( =



 مارملا غولب ١6 ةاكزلا باتك - 4

 ذك نان تع نع روب نق GO نو

 و مومام ىَلَع َنيِمِلْسُملا ُتاَقَدَص ۇئ : 21 هللا لوس
 "”عنِهرْوُد يف الإ ْمُهَتاَقَدَص خوت ال و :دواد اير

 ىَلَع ّسِيَل» : هك الإ لرش ر َلاَق :َلاَق هيف َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 2 5
 ىف سلا :مِلْسْمِلَو “' ,"0َيِراَخُبلا ُهاَوَر ؛ةَقَدَص ِهِسَرَف الَو ٍهِدْبَع يِف مِلْسُملا
 . طفلا َةَقَدَص الإ َةَقَدَص ٍدِنَعلا

 لاق :َلاَق ِهَدَج ْنَع هْيبأ 0 ا ا

 لبإ قرف ال ءِنوُبَل ثنب نيِعبأ يف : :لبإ ِةَمِئاَس لك يِف» : هللا لوس
 اًهوُذِحَآ اَنِإَف ِ؛اًهَعَتَم ْنَمَو ءاَمْرْجَأ ُهَلَف ؛اًهب ًارجَتْؤُم اًماَطْعَأ ْنَم نبع ن

 هاَوَر (ءْيَش اَهْنِم دمحم لال لحي ال ءاَْبَر ِتاَمَّرَع ْنِم ةَمْرَع «ِهِلاَم ر

 ىَلَع هب َلْوَّقلا َيِعِفاَشلا َقْلَعَو «ٌمِكاَحلا ُهَحَحَصَو «َيِئاَسْنلاَو ةقاق او ا
(0 5 0 

 هدوم

 َكَل ثئاك اَذإ» :ِئكي هللا ُلوُسَر لاق :لاق هذ َيِلَع ْنَعَو - 6 م

 ءاورإلا يف انخيش لاق )98/١”( مكاحلاو )۲٤۷/۱۱( نابح نباو )01,5/١( هجام نباو =
 امك وهو :تلق يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : : مكاحلا لاقو» :( 0*9
 e كرس مور تس تس ال
 . .«لصتم تباث ثيدحلاو» :ربلا دبع

.(۳۸۲/( EN دمحأ .نسح )١( 

 )0/١:"(. دواد يبأ حيحص يف انخيش هجحص (20) دواد وبأ .هريغل حيحص (۲)
 يف هترابعو «هيلع قفتم» :(4/۱) حتفلا يف ظفاحلا لاق :تلق )۱٤۹/۲( يراخبلا (۳)

 صيخلتلا يف ًاضيأ هتيأر مث ًاضيأ (5175 ۔ )1۷٥/۲ ملسم هاور ثيدحلا نأل ىلوأ حتفلا
 . هيلع قفتملل هازع دق )١594/5(

 .(51/5/5) ملسم 639

 لاق (۳۹۸/۱) مكاحلاو (5١و5/١) يئاسنلاو ٠( ۱/۲) دواد وبأو )٤/٥( دمحأ .نسح ()
 :تلق .يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو» : (777/) ءاورإلا يف انخيش
 .«ميكح نب زهب يف فورعملا فالخلل نسح وه امنإو



 ةاكزلا باتك  ؛ 10۸ مارملا غولب

 maw ا

 ءىش كلغ سلو ‹مهارد ُةَسْمَح اَهيِفَف ءُلْوَحلا اَهْيَلَع َلاَحَو 0 اتئام

 .رائيد فضي اَهْيِفَف ءُلْوَحلا اَهْيَلَع اَهْيلَع لاَحَو «ءأراتيد َنوُرْشِع كَل َنوُكُي ىَتَح

 هأَوَر «لؤحلا هلع لو ىّتح 5 لام يف لو كلذ باَسِحِبف دار امف

 ِنَع ّيِذِمْرَتلِلَو .هعْفَر يف فلتخا ٍِدَقَو ءَنَسَح َوُهَو ؤا وأ
 «لؤحلا ِهْبَلَع لوحي ىح ِهْيَلَع َةاَكَر الف ءَآلاَم َداَمَتْسا نما :َرَمَع نبا

 وُب ُاَوَر .ٌةَكَدَص لِماَوَعلا ِرَمَبلا يِف َسْيَل :َلاَق ه َىِلَع ْنَعَو - 68

 | أ هلو ٌحِجاَرلاَو «َيِنطْفَراَدلاَو دوا

 ورع نب هللا ِدْبَع ڏج ْنَع هيأ ْنَع بيش نب وِرْمَع ْنَعَو - ٠

 ىتَح كري الو هَل ْرِجَنَيْلَك ؛لاَم ُهَل ًاميتي َيِلَو ْنَم» :َلاَك لي هللا َلوُسَر ّنأ

 َدِهاَش هلو “فبعض ُهُداَتْسِإَو َيِنَظْفَراَدلاَو يزيزغلا ُهاَوَر ؛ُةَقَدَصلا ُهَلُكأَت

 '“ ٍيِعِفاَشلا َدْنِع ُلَسَْم

 اذإ ك هللا لوس ناک : لاق بط ىَنْؤأ بأ نب د هللا دبع نَو ١

 ةدع هل ركذو د اح ءاورإلا يف انخيش هححص (١٠٠/؟) دواد وبأ . .حيحص (0)

 . قرط
 ق ر وک ا ا )۲)

.(YoA _ o0) 0 

 لماوعلا رقبلا يف سيل» :ظفلب يلع ثيدح نم (؛ مقر ثيدح/1/1١٠) ينطقرادلا (۳)

 «سابع نبال وهف يلعل انه ظفاحلا هبسن يذلا ظفللا امأو» : يريهزلا لوق امأو (ةقدص

 ثيدحلاو «يحالشلا هعبات فسألا عمو ًاديج ةحفصلا يف رظنلا ققدي مل هنأكو مهو وهف

 حيحص يف انخيش هححصو «ءيش لماوعلا ىلع سيلو» :ظفلب (44/؟) دواد وبأ هجرخ

 )۱٥۷۳(. دواد يبأ

 )٤( ءاورإلا يف انخيش هفعض (۱۰۹/۲) ينطقرادلاو (۳۳/۳) يذمرتلا .فيعض )508/9(.

 نبا ةنعنع هلاسرإ ىلع هيفو كهام نب فسوي لسرم نم )۲۲٤/۱( يعفاشلا .فيعض (69)

 .(7509/7) ءاورإلا يف انخيش هدافأ امك جيرج



 مارملا غولب 1۹ ةاكزلا باتك - ؛
 ص

 هان

 , هيلع قمتم ا لَ اص ّعُهْللا» :َلاَق ْمهَيَكَدَصِب ٌمْوَق هات

 َدَص ٍلْيجْعَت ٰيِف ل يتلا َلَأَس َساَبَعلا نأ هي َيِلَع ْنَعَو - ۲
 . ''”مكاَحْلاَو ٌيِذِمْرَتلا هأَوَر . كلذ يف هل صخر حت نأ لبق

 دود اًميِف َسْيَل» :َلاَق ل هللا ٍلوُسَر ْنَع 4 رباج ْنَعَو - ۳
 ةَقَدَص لبإلا َنِم ٍدْوَذ سْمْح َنوُد اَميِف َسْيَلَو «ةَقَدَص ِقرَّولا ص ٍقاَوأ سُمخ
 ل هور (ًةَقَدص رمتلا ن نم ٍقُسْؤَأ ةسمخ نود اميف ع

 ا تع ا نص :ِديِهَس ْيِبأ ٍثيِدَح ْنِم ُهَلَو

 . هلع فتم ٍدْيِعَس يأ ِثْيِدَح ُلْصَأَو '"ةَقَدَص ٌبَح

 ٠ :لاق 3 يلا ِنَع بأ نع هللا ٍدْبَع نب ملا ْنَعَو - 4
ON Eفص : حضنلاب َيِقْس د اَمِئِفَو ءُرُشْعْلا :ًايِرَثَع ناک  

 َيَِقُس اَمْيِفَو ءُرْشْعْلا غب ناك ْوَأ» :َدُواَد ْيِبأِلَو , 9َيِراَخُبلا ُهاَوَر ؛ِرْشْعلا
 . شعلا فض حضُنلا وأ يِناَوّسلا

 لاق هيي ّيبنلا نأ ام ْذاَعَمَو ٌيِرَعشألا یسوم 2 نعو د £۹٥

 رْيِعَّشلا :ةَعَبْرَألا ٍفائضألا هذه ْنِم الإ 3 ةَكَدَصلا يف اَذُحَأَت ا اميل

 .هل ظفللاو )۷٥٦/۲( ملسمو (159/5) يراخبلا )١(
 :(559/) ءاورإلا يف انخيش لاق (rT) مكاحلاو (57/) يذمرتلا .هريغل نسح )۲)

 عومجمب رظنلا يف ديعبي سابعلا ةقدص ليجعت يف ةصقلا هذه توبث سيلو : ظفاحلا لاق»
 دتشي مل دهاوش هذهو السرم اهدنس ةحصل هب مزجن يذلا وهو :تلق .قرطلا هذه

 .«لاوحألا لقأ ىلع نسحلا ةجرد ىلإ يقتريو اهب ىوقتي وهف اهفعض
 )۳( ملسم )۲/٦۷٥(.

 .(515/5)-ملسم )٤(

 )( يراخبلا )۲/١158 - ۱٤١( ملسمو )1۷۳/۲(.

 .(56١/؟) يراخبلا ()

 )۲۷٤/۳(. ءاورإلا يف انخيش هححصو (8١٠/؟) دواد وبأ .حيحص (۷)



 ةاكزلا باتك 4 ۱1۰ ٠ مارملا غولب

 .مكاحلاو ييناَرَبطلا ُهاَوَر ؛ِرْمتلاَو «بْببَرلاَو ءَةَطْنِحلاَو

 دَقَف ؛ُبَصَّقلاَو ُناَمْرلاَو ُحْيَطِبلاَو ُهاَِقلا اَمَأَك :َلاَق ِذاَعُم ْنَع ينطْفَراَدلِلَو

 ف هَداَنْسِإَو . دلع هللا لوس هع: ام

 هاوَر ر ئال اوُعَدَف ءَكلَتلا اود مل نا كلل اومد اود ْمُتَصَرَح اذإ»

 َناَّبح نبا هَححَصَو «هجام نبا الإ ةا

 e هأَوَر از ةتاگر ا 0 5 ر ا تكلا َصّرْحُي

 :اَهَل لاق ءِبَمُذ ْنِم ٍناَتَْكْسَم اًهِتَئْبا ٍدَي يِفَو EEE يئ يبٽلا

 ءاورولا رظناو «حيحص دنسب» :(079/؟) ةحيحصلا يف انخيش لاقو )٤٠٤/١( مكاحلا )١(

 .(7 ١/78

 فعض هيفو» )١156/7(: صيخلتلا ىف ظفاحلا لاق (4۷/۲) ىنطقرادلا .فيعض (۲)

 ١ ١ . ؟عاطقناو

 يذمرتلاو (57/0) يئاسنلاو (١١3/؟) دواد وبأو (۳و٤/۲و۸/۳٤٤) دمحأ .فيعض (۳)

 هلعأو )7١/5( ةفيعضلا يف انخيش هفعض )407/١( مكاحلاو (70/8) نابح نباو ("”ه/م)

 دنع 6-5 ال نم هيف فيعض هدانسإ» :(۳۷۳) ةنملا مامت يف لاقو راين نبا ةلاهجب

 . .نيلهاستملا نم امهنأل فلؤملا ع نم حيحصتب ةربع الو هريغو يبهذلا

 .ارمتلا» :(ج) ةخسن يف )٤(

 )٥۸۲/۱( هجام نباو )۳٣/۳( يذمرتلاو (۱۰۹/) يئاسنلاو )١١١/7( دواد وبأ .فيعض ()

 لاق دقو باتع نع بيسملا نب ديعس ىلع هرادمو» :(171/1) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 ل هعاطقنا :يرذنملا لاقو هكردي مل : عناق نبا لاقو هنم عمسي مل :دواد وبأ

 . (387/7) ءاورإلا يف انخيش هلعأ اذكو :تلق

 . هيلإ صيخلتلا يف ظفاحلا هوزعي مل اذكو دنسملا يف ه رأ مل ثيدحلا :هيبنت



 مارملا غولب ۱۱ ةاكزلا باتك  ؛

 هوي اَمهب هللا ِكَرّوَسُي ْنَأ ِكُدُسَيَأ» :َلاَق ءال :ْتَلاَق «؟اًذه َةاَكَز َنْيِطْعُتَأ»

 ا یوق ُهُداَتْسِإَو ُةاَلَتلا ُهاَوَر .اَمُهْنَقْلَأَ (!؟راَن ْنِم ِنْيَراَوِس ٍةَماَيِقلا

 وا ِثْيِدَح ْنِم ُمِكاَحلا

 ءِبَمَّذ ْنِم ًاحاَضْوَأ ُسَبْلَت تناك اَهْنَأ اه َةَمَلَس مَا نَعَو 2 ٩۹
 اَور كب َسِيَلُك ؛ُهَئاَكَز ِتْيْدَأ اَذِإ) :َلاَقَف ؟َوُه رنگا !هللا َلوُسَر اي :ْثَلاَقَف
 مولا اخ ُهَحَحْصَو ؛َينطْفَراَدلاَو َدْواَد وُب

 ل

 مو و و ءور 7 7 7 .٠
 1 اي هداتسإو «دواد وبا هأآوَر . عيبلل E ىلا َنِم نم ةقدصلا جرخُن ن

 ٍزاكّرلا يِفَو» :لاق ايب هللا لوُسَر نأ هنهذ َةَرْيَرْه ْيبأ ْنَعَو - ١
 2 قفل ا فلا

 ت هل ير ك 9- ه ا ر 0 مه ه تاس

 دلع وللا لوس نأ هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نعو -

 ءهفّرعف ةنوكسم ِةَيَرَق ىف هتدجو نإ :- ةبرخ ىف لجر هدجو زنك ىف لاق

 بادآ يف انخيش لاق (۲۹/۳) يذمرتلاو (”8/5) یئاسنلاو )٩٥/۲( دواد وبأ .نسح (۱)

 نت هل قزوجلا نبات قلما ونا عه یخ ارا :(555) فافزلا
 ٠ . هيلع دودرم قيقحتلا

 وبأ هجرخأ» )۲٠٤(: فافزلا نادأ یف افلا )"4۰ ۔ يسعي .حيحص (۲)

 صيخشلتلا يف ظفاحلا لاق امك حيحصلا طرش ىلع هدانسإو هريغو )۲۲٤/۱( دواد

 . نيخيشلا طرش ىلع (۲۹۷/۳) ءاورإلا يف انخيش هححصو :تلق 00/50

 ءامهل ظفللاو (۳۹۰/۱) مكاحلاو )۱۰0/۲( ينطقرادلاو )٩۹٥/۲( دواد وبأ .هريغل حيحص )۳(

 نأ :لوقلا ةلمجو .. . . فيعض هدانسإ» )٠٠١/95  "٠١(: ةحيحصلا ىف انخيش لاق

 ظ .«حيحص وأ نسح دهاشلا اذهب ثيدحلا
 )٤( :ننسلا يف »

 رظناو «فيعض هدانسإ» )054/١(: ةاكشملا ىف انخيش لاق (40/7؟) دواد وبأ .فيعض (6)

 ( )/1١"(. ١ ءاورالا

 )5( يراخبلا )١10/5( ملسمو )۳/۱۳۳۴١(.



 ةاكزلا باتك - 4 ۱۹۲ مارملا غولب

 نبا هَجَرخأ «سُمْخلا :زاكّرلا يِفَو ِهيِفَف ِةَنوكْسَم رْيَغ ٍةَيْرَق يف ُهَنْذَجَو ْنِإَو

 .''"نَسَح واتساب هَجاَم

 ّنِم َذََحأ هي هللا َلوُسَر َّنأ ههو ثراحلا نب ٍلالب ْنَعَو -_ ۳
 “دوا وُبَأ ُهاَوَر .َةَقَدَصلا ةَيلَبَقلا ِنِداَعَملا

 رطفلا ِةَقَدَص ُباَي - ١

 رطفلا َةاَكَر ةي هللا َلوُسَر َضَرَف :لاق 4 َرَمُع نبا نع - ه4

 ؛ىَئنألاَو ركْذلاَو ءٌرُحلاَو ِدْبَعلا ىَّلَع هرْيِعَش ْنِم ًاعاص وأ ءرْمَت ْنِم ًاعاَض

 ىلإ سائلا جوُرخ لب ىْدَّوت نأ اهب َرَمْأَو ءَنْيِمِلْسُملا َنِم ءرْيبكلاَو ريغصلاو

 . "يبلع ُقَمَتُم .ةالضلا

 اذه يِف ٍفاَوطلا نَع ْمُهوُنْغَأ» :فْيِعَض ٍداْسِإب َيِنطْفَراَدلاَو َيِدَع نالو

 “نامر يِف اًهِيِطْعُت انک :َلاَف هيض ٍيِرْذُحلا ٍدْيِعَس يب ْنَعَو - 0
 ًاعاض ؤأ هِرْيِعَش ْنِم ًاعاَص أ ءرْمَت ْنِم ًاعاَص وأ ءٍماَعَط ْنِم ه ًاعاَص كك ينل

 هاور ثيدحلاو (519- )۲٤۸/۱ يعفاشلل ةياردلاو صيخلتلا يف ظفاحلا هازع . . نسح )۱(

 : تلق «تاقث هلاجر» )75717/١(: ةياردلا يف ظفاحلا لاقو (۲۷۲/۲) يديمحلا ًاضيأ

 .هجام نبال هوزع يف ظفاحلا مهو ثيدحلاو نسح هدانسإو

 .(۳۱۲/۳) ءاورإلا يف انخيش هفعض دقو (۱۷۳/۳) دواد وبأ .فيعض (۲)

 .(1۷۹و1۷۷/۲) ملسمو هل ظفللاو )١11/1( يراخبلا (5)
 ءاورإلا يف انخيش هفعضو )٠١١/۲( ينطقرادلاو (560//) لماكلا يف يدع نبا .ففيعض )٤(

 مامت يف امك )۱١١/١( عومجملا يف يوونلاو )۱۷٥/٤( هننس يف يقهيبلاو ”60)

 . (788صر) ةنملا

 .«نمزا :(ج) ةخسن يف (6)

 .(51/8/5) ملسمو (71١/؟5) يراخبلا (5)



 مارملا غولب ۹۳ ةاكزلا باتك - ؛

 ا فاه ذأ : ةياَور ْيِفَو

 ل

 . عاص الإ ًادبأ جرخآ ال :َدْواَد ْيِبأِلَو .ةي هللا لوسَر

 ؛رطلا اكر #4 هللا لوُسَر َضَرُف :لاق 8 سابع نبا ِنَعَو - 5
 ٍةالَصلا َنْبَق اَهاَدَأ ْنَمَف  َنيِكاَسَمْلِل ٌةَمْعطَو ِثْفَولاَ وعْللا َنِم مِئاَصلِل ٌةَرْهط

 هاَوَر . تاَفَدَصلا نم ٌةَقَدَص ّيهف ؛ ةالَصلا لْعَب اَهاَدَأ نمو ٌةَلَوُبْفَم اکر يه

 نمر يف ةجرخأ تلک ان «هجرخ أ

 . ئالا ُهَحَحَصَو ءْهَجاَم ُنْباَو َدْواَد أ

 عوطتلا ةَقَدَص ُباَب - ؟

 يف هللا ْمُهلِظُم ةعْبَس» :ّلا لب بتلا ِنَ + طوير بأ ْنَع - ۷
 ٍةَقَدَصِب َقَدَصَت َلْجَرَو» :ِهُيِفَو را َرَكَذَف .2١ .هلظ الإ َّلِظ ال َمْوَي ِهَلِظ
 ل قمتم اةن ىت ام ام ُهلاَمش لغت ال یّتح اا

 :َلْوَقَي ب هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :لاق هذ ٍرِماَع نب ةَبفُع نعَو - ۸
 َناَبِح ُنْلا ُهاَوَر «ساثلا َنْيَب لَصْمُي ىَنَح ِهِتَقَدَص ْلِظ يف ٍءىِرْما نكد
 . ' 'مكاَحْلاَو

 .(578/5) ملسمو )١5١/5( يراخبلا ()

 ,.(519/4 _ 5الى ملسم (۲)

 .(۱۱۳/۲) دواد وبأ (۳)

 يف انخيش لاق )104/١( مكاحلاو )٥۸٥/۱( هجام نباو (۱۱۱/۲) دواد وبأ .نسح )٤(

 هرقأو يبهذلا هقفاوو يراخبلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو» :(۳۳۲/۳) ءاورإلا

 مل ةمركع نود نم نأل رظن كلذ يفو مارملا غولب يف ظفاحلاو بيغرتلا يف يرذنملا

 هنسح دقو نسح دنسلاف ةقثف ناورم ىوس نوقودص مهو ائيش يراخبلا مهل جرخي
 .2((ةكحر) ينغملا يف ةمادق نبا هلبق نمو 5/50 عومجملا يف يوونلا

 .(715/5) ملسمو )١158/١( يراخبلا (9)

 نتييفرتلا حيحص يف انخيش هححصو (417/1) مكاحلاو )٠١5/4( نابح نبا . حيحص 05(

.(o/1( 
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 اَمَيَأ» : لاق هلك يبتلا نَع هه َيِرْذحلا ٍدْيِعَس ْيِبَأ ْنَعَِو - 4
 اَمَيَأَو E ب ابل ا اا ين ناحل

 مِلْسُم اَمَيأَو َةْنَجلا رام ديفا عوج ىَلَع ًامِلْسُم َمَعظَأ ٍمِلْسُم

 ٰيفو واد وُب هأَوَر مولا ٍقيِحَوْلا ل نم هللا هاقس إم ىَلَع اقليم ىَقَس

 ل هِداَنْسِ

 اَُملا ُدَيْلا» :لاق هلك يبنلا ِنَع  ٍماَرِح ِنْب ٍمْيِكَح ْنَعَو - 5٠

 ىّنِغ رهظ 0ع ةقدصلا ُرْيْحَو لول نمب أَدْئاَو .«ىلفسلا ديلا َنِم ريخ

 يبلع ْقَمْمُم هللا هيْعُي ٍنْفَعْسَي ْنَمَو للا ُهّنِعُي ٌفِفْعَتْسَي ْنَمَ
 | . يِراَخْبْلِل ٌظْفَللاَو

 ةقدصلا ّىَأ !هللا لوس ا : لیق : لاق هبط َةَر َرْيَرُه يأ نعو د ۱

 «ٌدواَد را ا ا (لوعَت نمب أَدِئاَو .لَقملا دهج» “لاق ؟ ۶

 . مُكاَحلاَو َناَبِح ُنْباَو َةَمْيَرَخ ُنْبا ُهَحَحَصَو

r 

1 

 اي :لُجَر َلاَقَف ءءاوُقَدَصَت» :ِهللي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو 2 ۲

 ءٌرخا ُِدْنِع د ««كسمَن ىَلَع هب قدمت لاف ؟رائيد يدع !هللا لوس

 ىَلَع هب ٌقَّدَصَت» :لاق ءُرْخآ ٍيِدْنِع :َلاَق]1.(ُكِدَلَو ىلع هب ُقَدَصَت» :َلاَق

 :لاق ««(ڭكمداخ ىَلَع هب قفدَصَت» :لاق ءرَخآ يدع : لا .'''[2َكِتَجْوَز

 .(ج)و (ب) ةخسن يف ةتباث يهو (أ) ةخسن نم تطقس )١(

 .«فيعض هدانسإو» )١//091(: ةاكشملا يف انخيش لاق )١۳١/۲( دواد وبأ .فيعض (۲)

 .لبسلا يف امل ةقفاوم يهو «نع ناك ام» :(ب) ةخسن يف (۳)

 .(۷۱۷/۲) ملسمو (۱۳۹/۲) يراخبلا (5)

 )۱۳٤/۸( نابح نباو (44/5) ةميزخ نباو (۱۲۹/۲) دواد وبأو ("08/1) دمحأ .حيحص (5)

 .؟حيحص هدانسإو» :(7117/0) ءاورإلا يف انخيش لاق )5١5/١( مكاحلاو

 ثيدحلا اذه يف ركذي ملو» :لبسلا يف يناعنصلا لاقو (ب) ةخسن شماه نم ةدايز (5)

 .هيف ةجوزلا ركذب ظفاحلا ركذ نم لك دنع وه :تلق «ةجوزلا



 مارملا غولب 1٥ ةاكزلا باتك - 4
 َناَّبِج ُنْبا ُهَحَحَصَو َيَئاَسَنلاَو َدْواَد وُبَأ ُهاَوَر «هب ٌرَصْنَأ َتْنَأ» :َلاَق ءُرْخآ ْيِدْنِع ر ص

 ُأرَملا ِتَقَمْنَأ اذإ» :لك بلا لاق :ْتَلاَق ا َةَسِئاَع ْنَعَو ه1

 اَمب ُهْرْجَأ اَهِجْرَرِلَو ءْتَمَقْنَأ اَمِب اَمُرْجَأ اَهَل ناك ءَةَدِسْفُم َرْيَغ كَهِتْتب ماَعَط ْنِم

 ًاًئْيَش ضْعَب رخأ ْنِم ْمُهُضْعَب ُصُْفْنَي ال كلذ ُلْثِم ِنِزاَخْلِلَو َبَسّتْكا

 هلع ّنَفَتُم دز

 ننا رفا تنير كنا لات هي قردخلا دعس نبأ نَعَو 6

 يِدْنِع َناَكَو «َةَقَدَصلاِب موّيلا َتْرَمَأ َكْنِإ !هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَقَف ءِدوُعْسَم

 ْنَم قحا ُهَدَلَوَو ها ٍدوُعْسَم ُنْبا َمَعَرَف هپ َقَدَصَنَأ نأ تذرف ءْيِل يلح
 ِكُدَلَوَو ِكَجْوَز ءِدوُعْسَم ُنْبا ٌقَدَص» :ِلك ىبتلا َلاَقَف ءْمِهِيَلَع هب "ٌتْفَدَصَت

 . يابا ُهاَوَر مهل هب ٍتْقَدَصَت نم نَحَ
 ُلْجَّولا لاري هم هلق هللا 50 َلاَق 8 8 َرَمُع نبا نعَو 6

fo“0 م توم 2 همام ا  

 َلَأَس ْنَم» :ة هللا لور َلاَق :َلاَق هو َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 5

 (نِبكَتْسَيِل أ EEE ءارثج لا اَمْنِإَف ارك ْمُهْلاَوُم 1 سالا
 ٌمِلْسُم ُهاَوَر ش 0 و و

 مكاحلاو )47/٠١91١77/8( نابح نباو )1۲ /) يئاسنلاو (۱۳۲/۲) دواد ا رخ (1)

 .(5 ١ 8/) ءاورإلا يف انخيش هنسحو )١/6١6(

 )/7/٠١(. ملسمو 94/0 يراخبلا )00

 . حيحصلا يف ام اهتقفاومل (أ) يف ام تبثأو «هب قدصت» :(ج)و (ب) ةخسن يف (۳)

 )٤( يراخبلا )۱٤۹/۲(.

 .نيحيحصلا يف ام هتقفاومل (أ) يف ام تبثأو «ال» :(ج)و (ب) ةخسن يف (6)

 .(۷۲۰/۲) ملسمو )۱٥۳/۲( يراخبلا (5)

 .(۷۲۰/۲) ملسم )۷(



 ةاكزلا باتك  ؛ ۱٦ مارملا غولب

 َدْخأَي ّنَأَل» :لاق ل يبنلا ِنَع هو ماوَعلا نب ٍرْيَبَرلا ٍنَعَو - ۷

 اهب ُهللا ٌفكَيَ ءاَهَعيَيَف وِرْهَط ىَلَع بطحلا ٍةَمْرُحِب ين بح ْمُكَدَح

 . "7ٍقراَخُبلا ُهاَوَر «ُهوُعَتَم وأ ُهْوَطْعَأ سائلا َلَأْسَي ْنَأ ْنِم هَل ريح هجو

 : لل هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هن بذنُج نب َةَرُمَس ْنَعَو 2 4
 رْمَأ يِف أ اطل ا لاقي نأ الإ ُهَهْجَو ُلُجَلا اهب ذكي دك ُهَلَأْسَملا»

 .''”هَحَحَصَو َيِذِمْرَتلا ُهاَوَر «ُهْنِم دب ال

 ١ :هللع هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَق ه5 َيِرْدُحلا ٍدْيِعَس يبأ ْنَع 2 48

 3 ولام اَهاَرَتْشا لُجَر 2 ٍلِماَعِل :ٍةَسْمَحِل الإ ْىِنَعِل ٌةَقَدَصلا ُلِحَت

 نعل اهني ىَدْهَأَ اهم لع َقْدُصُت نيكشم أ هللا ٍليِبَس يف ِزاَع وأ ؛مراغ

Nلاَسزإلاب “اعا :مِكاَحْلا ُهَححَصَو ءُهَجاَم ُنْباَو َدُواَد “ . 

 ا :ُهاَنَدَح َنْيَلُجَ ن رايجلا نب يِدَع نب هللا ديب ْنَعَو - 6١

 )١( يراخبلا )5/؟١5(.

 )585/١(. بيغرتلا حيحص يف انخيش هححصو (50/) يذمرتلا .حيحص (؟)

 . لبسلا يف امل ةقفاوم يهو «ةمسق» :(ج) ةخسن يف (۳)

 مكاحلاو )040/1١( هجام نباو )١١9/1( دواد وبأو هل ظفللاو (207/8) دمحأ .حيحص )٤(

 حيجرت ىلإ كلذب راشأ هنأكف» :(”78/) ءاورإلا يف انخيش لاق (508- *غ01/1)

 هأجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح) :لاقف مكاحلا كلذب مزجو لوصوملا

 حيحص وه» :لاق مث كلام قيرط نم هقاس مث «ملسأ نب ديز نع هايإ كلام لاسرإل

 ةقثلا لوق هيف لوقلاو ةقث هدنسي وأ هلصيو ثيدحلا كلام لسري دقف (الوصوم ينعي)

 هلصوب رمعم درفت مدعل يدنع حجارلا وهو يبهذلا هقفاوو :تلق «هدنسيو هلصي يذلا

 ةياور نم ةعامج ثيدحلا اذه لصو دق» :ربلا دبع نبا لاقو يقهيبلا مالك يف مدقت امك

 نأ دعب صيخلتلا يف ظفاحلا ركذو هرقأو هنع هرصتخم يف يرذنملا هركذ «ملسأ نب ديز

 هححص هنأ :ًاضيأ رازبلل ةلوصوملا رمعم ةياور ازعو ديز ىلع هيف فالتخالا ىكح

 .«.. . . ةعامج



 مارملا غولب ۱۹۷ ةاكزلا باتك - ؛

 2 آَرَق لا امهيف َبَلَقَف ءَةقَدَصلا نم الات ع هللا لوس

 يوق الو : ّيِنْعِل اهيف 4 الر ا امك ْنإ١ :لاَمَف ا
 ا ا قواد وا و ار دنا ار اتك

 لاَق :لاَق هذ يلالهلا ٍقِراَخُم نب ةَّصْيبَق ْنَعَو 2 5١

 َةَلاَمَح َلّمَحَت لُجَر :ِةَئاَلئ ٍدَحأل الإ ْلِحَت ال َةَلأْسَملا نإ :ة هللا ُلوُسَر
EC TE ES CNIS 

 م ص

So,ُةَقاَف ُةنباَصَأ لُجَرَو ءشْيَع ْنِم ًاماوق َبيِصُي ىَتَح ُهَلأْسَملا ُهَل ْتَلَحَ ءُهَلاَم ارس ےس : 
 ْتَلَحَف ّةَقاَك ًانالف ْتَباَصَأ ْدَقَل :ِهِمْوَق نم ىجحلا يود ْنِم هال مومي ىح

 ضي اي ةلأسملا َنِم ْنُماَوِس امف ءٍشْيَع نِ ًاماوق َبيِصُي ىح ُهلأسَملا ُه

Eا يلا واق قار ُمِلْسُم ُهاَوَر «اتْخْس  

 َلاَق :َلاَق هه ِثِراَحلا نب َةَعيِبَر نب بلْطُملا ٍدْبَع 0 20

 «سانلا ٌُحاَسْوَأ ّيِه اَمْنِ دمحم لآل يت ال قَد لا : راع هللا لوسر
 لإ
 م

 ا هاَوَر «دمحم لآل الو دمحمل هل لجت ال | اَهْنِإَو» : ةياور يِفو

 َداَفَع نب ُناَمْثْعَو اَنأ ُتْيَشَم :َلاَك ه5 ميطُم نب ِريَبُج ْنَعَو - 67
 ني رسال مل ا !هللا Pe : اًنْلُمَف ‹ ا بلا ىلإ

 ١ :ِهنِلط هللا َلوُسَر ا َةَدِحاَو ٍةلْرْنَمب ْمُهَو ُنْحَنَو ءاَنَتْكَرَتَو

 .«رظنلا» :(ج)و (ب) ةخسن يف )١(
 اهتوبث باوصلاو (ج) ةخسن نم تطقسو (ب)و (أ) ةخسن يف ةتباث (0)

 ءاورإلا يف انخيش لاق (44/5) يئاسنلاو (۱۱۸/۲) دواد وبأو )١5١14/4( دمحأ .حيحص (۳)

 لاق» )5٠١1/5(: ةيارلا بصن يف يعليزلا لاقو . حيحص دانسإ اذهو :تلق» :(۳۸/)

 نم هدوجأ ام : ل دمحأ مامإلا لاق تاقث هتاورو حيحص ثيدح :حيقنتلا بحاص

 .؛«ًادانسإ اهنسحأ وهو «ثيدح
 )٤( نابح نباو (55/5) ةميزخ نباو (١١١/؟) دواد وبأو (۷۲۲/۲) ملسم )87/4(.

 .(٤٥۷و۷0۳/۲) ملسم (9)



 ةاكزلا باتك  ؛ ۱۸ ظ _ مارملا غولب

 0 راخبلا هأَوَر (ذحاو ٌءْيَش متاع وُنَبَو ٍبِلطُملا وُ

٥ oْنِم ٍةَقَدَصلا ىَلَع الجر َتَعَب َتَعَب اک يللا نأ هك ِعِفاَر ْيِبأ ْنَعَو -  
 ىّبَح :لاَقُف ءاَهْنِم ٌبْيِصَت َكْنِإَف  ْيِنْبَحْصا : عِفأَر يال لاَمَف :موُزْحَم 2

 a مْوَقلا ىَلْوَم» :َلاَق ُهَلَأَسُف ُهاَنأَك ءهَلَأْسَأَك لك ئبتلا َيِتآ

 . ناخ ناو ةَميَرَح ناو ةثالثلاو دمخأ لور ةةَفَدَصلا اكل لت ال

 كي هللا لوُسَر نأ هيأ ْنَع َرَمُع ٍنب هللا ٍدْبَع ِنْب مِلاَس ْنَعَو _ 6

 وأ ُهّلوَمَتَ ملح : لومي  ْينِم رقفأ ؛ هطْعَأ : لومي ىاطعلا يطْعي ناک

 ا لئاس الر فرشُم كغ ثنو املا اذه نم ڭَءاج امو هب قدصَت

 ۰ .*مِلْسُم ُهاَوَر (َكَسْفَن ُهْعِبتُت الف ءال امو

 )١( يراخبلا )٤/۲۱۸(.

  (Y)«اهنإو» :(ج) ةخسن يف .

 نباو )٤۷/۳( يذمرتلاو )5//٠١1( يئاسنلاو (۱۲۳/۲) دواد وبأو )٠١/56( دمحأ .حيحص (۳)

 لاقو» )١59/5(: ةحيحصلا يف انخيش لاق (88/8) نابح نباو )0٥۷/٤( ةميزخ

 هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلاو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 . «الاق امك وهو .يبهذلا

.(VYT/Y) ملسم (€) 



 مارملا غولب ۱۹ مايصلا باتك ©

 اوُمَدَقَت ال» :ِلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هاي َةَرْيَرُه ئبأ نع _

 (هَْمَصَيلَف ؛اموَص ُموصَي داك لُجَر الإ كنْيَمْوَي الر موي مْوَصِب ناضَمَر
 )۱) ه1 < و سو

  oVكيتي ,يذلا موَيلا ماص نم :لاق لڪ راي ِنْب ٍراَمَع نسور 6

 ةةسمخلا لوو "بلْ ُيِراَخُبلا ُهَرَكَذ .لَي مياقلا بأ ىَصَع ْدَمَف

 ا ناو َةَمِيرَح نبا هَحَحصَو

 ْوَمَي ب هللا درر ديد : “لاق ه4 َرَمُع نبا نَعَو -
 هَل اوُرُدْقاَف ْمكْيَلَع م ّمُع ْنِإَف ءاوُرِطْنَأَف ُهوُمثْيََر اَذِإَو ءاوُموُصُق ُهوُمُكْيَأَر اًذإ»

7 

 . هلع فتم

 )۷٦۲/۲(. ملسمو (”5 - 5/0) يراخبلا (۱)
 )۳٤/۳(. ًاقلعم يراخبلا (۲)

 )0171/١( هجام نباو )/7١( يذمرتلاو (16/5) يئاسنلاو (۳۰۰/۲) دواد وبأ . حيحص 4

 وبأ هلصو» )000/1١(: يراخبلا حيحص رصتخم يف انخيش لاق ("901/8) نابح نباو
 نباو ةميزخ نبا هححصو ةلص ىلإ نوقثوم هلاجر دنسب مهريغو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد

 دهاش هلو حيحص دنسب ةبيش يبأ نبا هجرخأ هوحن رامع نع عباتم هلو امهريغو نابح

 . «ةميزخ نبأ دنع رخا هجو نم
 : س نس طقس 5
 )۷٦۰/۲(. ملسمو (۳۳/۳) يراخبلا ()



 مايصلا باتك ١ 71 مارملا غولب

 ا و "”«َنِيِئاَلَم “04ل] اوُرُدْقاَف ْمَكْنَلَع 4 ىمغَأ ْنِإَق» : ِمِلْسُمِلَو
 ص

 َناَبْعَش دع اوُلمْكَأَف» : ٌةَرْيَرَه 0 ِثْيِدَح يف ُهَلَو 0 َنْيِئالَث ةدعلا اوُلِمْكَأَفا

. 7 
 نيات

 ةَ دود وُ هار ت تالا فاو اص ا يأ لكَ ّيبنلا

 . '””مكاحلاو نابح نبا

 :َلاقَف هلك يتلا ىَلِإ َءاَج ًايباّرغأ نأ اه ٍِساَبَع نا ٍنَعَو _ 6

 :َلاَق .ْمَعَن :َلاَق ؛؟هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهْمَنَأ» :َلاَمَف ءَلاَلهلا ُتْبَأَر ين
 لاب اي سانلا يف ُندَأَف» :َلاَق . مَعَ :لاق «؟هللا ٌُلوُسَر ًادّمَحُم نأ ُدَهْضَتَأ»

 َحَجَرَو َناَبِح ُنْئاَو َةَمْيَرْخ ُنْبا ُهَحْحَصَو ءُةَسْمَحلا ُهاَوَر «ًادَغ اوُمْوُصَي نأ
 . '"”ُهَلاَسْرِإ َىَئاَسنلا

 مل ْنَم» :لاق ايب يلا “نع اف َنْئئِمْؤُملا ما َةَصْفَح ْنَعَو _ ۱

 .ةثالثلا لوصألا نم تطقسو .حيحصلاو لبسلا نم ةدايز )١(

 )۲( ملسم )۷٥۹/۲(.
 )۳( يراخبلا )۳/۳٤(.

 .(70/9) يراخبلا (5)

 يف انخيش لاق )٤۲۳/۱( مكاحلاو (۲۳۱/۸) نابح نباو (۳۰۲/۲) دواد وبأ . .حيحص (6)

 الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو» )١5/5(: ءاورإلا

 .1817/5(4) صيخلتلا يف ظفاحلا هرقأو .حيحص ربخ اذهو :(77/1) مزح نبا لاقو

 )٥۲۹/۱( هجام نباو )۷٤/۳( يذمرتلاو )١77/5( ىئاسنلاو (۳۰۲/۲) دواد وبأ .فيعض (5)

 : مكاحلا لاقو» )١5/5(: ءاورإلا يف انخيش لاق (10/8) نابح نباو (۲۰۸/۳) ةميزخ نباو
 نب كامس ثيداحأب ملسم جتحاو ةمركع ثيداحأب يراخبلا جتحا حيحص ثيدحلا اذه

 اذه يف هيلع اوفلتخا دقو ثيدحلا برطضم ًاكامس نإف رظن هيفو «يبهذلا هقفاوو . . برح

 هرأ مل : تلق«. . .هيجرخم نم ةعامج هحجر يذلا وهو السرم ةراتو الوصوم هاور ةراتف

 .دمحأل هزعي مل (۱۸۷/۲) صيخلتلا يف ثيدحلا ظفاحلا جرخ املو دنسملا يف

 .«نأ» :(ج) ةخسن يف (۷)



 او ل اا

 ٰيِئاسنلاو ٌيِذِمْرَتلا ;J لا هأَوَر )هَل مايص ۴ رجقلا لبق م َءاَيَصلا ڭا

 . ناَبِج ُنْباَو َةَمِيَرَح ُنْبا ًاعْوفْرَم ُهَحَحَصَو ههِفْقَو حجزت ىلإ
 . ليلا نم ُهْضِرْفَي ْمَل نَمِل م ءابص ال» : يطال

 موي َتاذ يب يبنلا يلع لحد :ثلاق اهي َةَسِئاَع ْنَعَو - 5"
 5 اتا ْمُث ءٌمِئاَص أذإ ْينِإَف» : لاَ ال : الف «؟ِءْيَش ْمكَدْنِ لمد ل

 0 مناع فأ قلف هْينْيرَأ : لاَقق خا َيِدْهَأ اقف أ
 ا ا

 َلاَرَي ال :َلاَق للي هللا َلوُسَر نأ © دعس م نب ٍلُهَس ْنَعَو - ۳
 . هلع ُقَمَتُم «رطفلا اولَع ام ريخب سالا

 زَع هللا لاق» :لاق ب ّيبنلا نع َةَرْيَرُه سا تنك. نم :قرمزتلو

 .«ارطف ْمُهُلَجْعَأ يل يِداَبِع ٌبَحَأ :َلَجَو
 :كي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هذ كلام نب سلا ْنَعَو ه5

 . هيلع ْقَقَتُم «ةَكَرَب روُحّسلا يف نف ءاوُرَكَسَت»

 هل ظفللاو (1919١و1475/5) يئاسنلاو (۳۲۹/۲) دواد وبأو (187/1) دمحأ .حيحص )1١(

 يف انخيش لاقو (۲۱۲/۳) ةميزخ نباو )217/١( هجام نباو (۱۰۸/۳) يذمرتلاو

 يف كلذ لصف مث «هفقوأ نم فقو هلعي الو حيحص هدانسإو» )757١/١(: ةاكشملا

 نم عفرل ةيوقت هب مهاوتف ربتعأ ينإف كلذلو» :هلوقب هثحب متخو )70/5  0١ ءاورإلا

 ظ .«هدئاوف نم كلذو مزح نبا نع قبس امك هعفر

 نبال ظفللا اذه ظفاحلا ىزع (؟١/175) ةياردلا يف : تلق )١78/5( ينطقرادلا .حيحض (۲)

 هنأ الإ حيحص هدانسإو» : ظفاحلا لاق مث باوصلاب را ن ا انهي وا غ ف هجان

 حيحص دنس اذهو» )۲۷/٤(: ءاورإلا يف انخيش لاقو «. .هفقوو هعفر يف فلتخا

 انخيش مالك ةمتت رظناو .٠ . .ًاضيأ

 .(809/5) ملسم (۳)

 .(۷۷۱/۲) ملسمو )٤۷/۳( يراخبلا (5)

 .«فيعض هدانسإو» )57١/١(: ةاكشملا يف انخيش لاقو (۸۳/۳) يذمرتلا .فيعض (6)

 .(۷۷۰/۲) ملسمو (۳۸/۳) يراخبلا (5)



  مايصلا باتك © ۱۷۲ مارملا غولب

 اَدإ» :َلاَق لب ّيبتلا نَع هه يّبَضلا رِماَع نْب َناَمْلَس ْنَعَو _ ه*ه

 روُهَط هن بام ىَلَع طفيل ذج ْمَل نإَك ءرئت ىلع زف ْمُكدَحأ رف
 . ''”مكاَحلاَو َناَّبِح ُنْباَو َةَمْيَرْح ُنْبا ُهَحَحَصَو ءٌةَسْمَحلا ُهاَوَر

 ءٍلاَصولا نَع ةي هللا ُلوُسَر ىَهَن :َلاَق و َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 5

 ْمُكَيَأَو» :َلاَق "لصوت , هللا َلوُسَر اَي َكَنِإَف : َنْيِمِلْسُملا َنِم ُلْجَر َلاَقَف

 ٍلاَصولا نع اوُهَتْنَ نأ اَمَلَف .«ْنِنْيِقْسَيَو ْيَبَر ْيِنُمِعْطُي تيب ينإ !؟نِلْئِم

 لالهلا ّرخ EEE امف ءلالهلا اَوَأَر مت 2 أمْؤَي ت ءامْوَي ْمِهِب َلَصاَو

 6-0 قمتم .اوُهَتْنَي نأ اوبأ َنْيِج ْمُهَل لكتُملاك .«ْمُكئْدزَ

 ءروزلا َلْوَق ْءَدَي ْمَل ْنَم» :ِهلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو - ۷

 ُهاَوَر (ُهَباَرَشَو ا عدي ْنَأ يِف ةَج ةجاح هلل َسْيَلَف ؛َلُْهَجلاَو هب َلمَعلاَو

 . “هَل ُظْفَللاَو داد وُبَأَو ّيراخبلا

 َوهَو ُلَبَمي هيي هللا لوسَر ناك :ثلاق هيو ةَشِئاَع ْنَعَو 2 ٨۸

 هيلع قَمَتُم .هبزإل َمككلمُأ َناَك ُهَنِكلَو ءٌمِئاَص َّرُهَو ُرِشاَبُيَو ءٌمِئاَص

 يذمرتلاو )١55/1( ىربكلا ىف ىئاسنلاو ("05/؟) دواد وبأو )۱۷/٤( دمحأ .فيعض )١(

 مكاحلاو (۲۸۲/۸) نابح نباو (۲۷۸/۳) ةميزخ نباو )٥٤٩/۱( هجام نباو (۷۸و۷/۳٤)
 نم اميس ال حيحصتلا اذه هجو ام يردأ الو» )٠١/٤(: ءاورإلا يف انخيش لاق )١/57(

 اذه لثم ىبأت ةيثيدحلا دعاوقلاو «حيحصتلا يف هددشتب فورعم هنإف متاح يبأ لثم
 ححصي فيكف ةلوهجم اهنأ كلذ ىنعمو مدقت امك بابرلا نع ةصفح درفتل حيحصتلا

 رماع نب ديعس ةفلاخمب لولعم وهو سنأ ثيدح الإ هل دهاش دوجو مدع عم !؟اهثيدح
 تبثي يذلا نأ لوقلا ةصالخو . . .ىرخأ ةفلاخم هل تدجو دقو هنايب قبس امك تاقثلل

 ثيدحو هثيدح امأو ملسو هيلع هللا ىلص هلعف نم سنأ ثيدح وه امنإ بابلا اذه يف
 .«ملعأ هللاو يدنع تبثي ملف هرمأو ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم رماع نب ناملس

 .«هللا لوسر اي لصاوت كنإف» :(ج) ةخسن يف (0)

 )۷۷٤/۲(. ملسمو (۱۱۹/۹و۹/۳٤) يراخبلا (*)

 )٤( دواد وبأو ًاضيأ هل ظفللاو (۲۱/۸) يراخبلا )۳٠۷/۲(.

 )٥( ملسمو (۳۹/۸۳) يراخبلا )۷۷۷/۲(.



 مارملا غولب ۱۷۳ مايصلا باتك ©

 . "”َناَضَمَر ىف :ِةَياَوِر ف َداَزَو ءمِلْسُمِل ظفَللاَر

 ٌمِرْحُم وهو َمَجَتحا كي ىبنلا نأ © ِساَبَع نبا ٍنَعَو 9 64

 ا ِهأَوَر . مئاص َوُهَو مجتحاو

 عْيِقْبلاِب لجَر ىلع ىَلَع ىت ةي ئبنلا نأ 5# سؤأ ِنْب ٍداَذَش ْنَعَو - 4 6.

 ا

 و

 ُةَسْمَحلا ُهاَوَر "' موُجْحَملاَو مجالا رق :َلاَقَف ءَناَضَمَر ْيِف ُمِجَتْحَي َوُهَو

 ا نباو مباح ناو E ا ‹ّيڏمْرتلا الإ

 8 نبل و دق اض وف متع پل أ نن زج أ ؛مِئاضلل

 َناَكَو « مئاصلل ةماجحلا يف دعت ا يبْنلا صخر ««ِناَذَه َرَطْفَأ» :لاّمَف

 ا و َيبطقَراَدلا هاَوَر . مئاَص َوُهَو مجتحب ا

 َوُهَو ''َناَضَمَر يف َلَحَتْما هلك ئبنلا نأ مهو َةَضِئاَع ْنَعَو 2 5

 .(۷۷۸/۲) ملسم (۱)

 )۲( يراخبلا )٤۳/۳(.

 . ثيدحلا جرخ نمم دحأ دنع تسيل يهو «هل» :ةدايز (ج)و (ب) ةخسن يف )۳(

 هجام نباو (۲۱۷/۲) ىربكلا يف يئاسنلاو (۳۰۸/۲) دواد وبأو 0 دمحأ .حيحص (5)

 ةاكشملا يف انخيش لاقو )۳٠١/۸( نابح نباو )5١7/5( ةميزخ نباو (6077/1)

 لقنو (10/5) ءاورإلا يف هقرط انخيش بعوتساو :تلق «حيحص هدانسإو» :233/1)
 .ينيدملا نباو يراخبلا مهنم ثيدحلا حيحصت ةعامج نع

 ءاورإلا يف انخيش لاق ةلع هل ملعأ الو تاقث مهلك :لاقو )۱۸١/۲( ينطقرادلا .ركنم (©)

 همالك عجارف نتملاو دانسإلا ذاش هنأب حيقنتلا بحاص هلعأ نكل الاق امك وهو» :(۷۳/)
 امك ةراكنلاب مالسإلا خيش هيلع مكحو :تلق «هيلع تكسو (٠54/؟) ةيارلا بصن يف

 .(77) مايصلا ةقيقح يف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحتكا :هظفل امنإو «هجام نبا ننس يف ةدوجوم ريغ (5)

 . مئاص وهو



 مايصلا باتك 1۷٤ مارملا غولب

 هيف ٌحِصَي ال :َيِذِمْرَتلا َلاَقَو «"' ”ٍفْيِعَض ٍداَئْسِإب ُهََجاَم ُنْبا ُهاَوَر . ا
,0( 

o۳يسن ْنَم» : هللا ْلوُسَر َلاَق : لاق هيض َةَر َريَرُه يبأ ْنَعَو -  

 قمتم ُهاَفَسَو هللا ُهَمَعطَأ اَمَنإَف ءُهَمْوَص ميلف ؛َبرش وأ لكا .ْمِئاَص َوُهَو
O 

 َوُهَو «َهَراَمَك اَلَو ِهْيَلَع َءاَضَق الف ًايِساَ َناَضَمَر ْيِف َرَطْفَأ ْنَم» : مِكاَحْلِلَو
(Ise © 

 ي ر

 هَعَرذ ْنَم» : ك هللا َلوُسَر َلاَق : لاق َةَرْيَرُه ْيبأ ْنَعَو 2 ٤‰

 ُهَلَعأَو ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر اَضَقلا ِهْيَلَعَف ءاَقَتْسا نَمَو هِهْيَلَع َءاَضَق اَلَف ْمْيَلا

 اا دما

 هتلع نع )۲۸١/١( ةياردلا يف ظفاحلا حصفأو :تلق )075/١( هجام نبا .فيعض )١(

 هححص ثيدحلاو «أدج فيعض وهو يديبزلا ديعس يبأ نب ديعس هدانسإ يفو» :لاقف

 )۷١/١(: ةفيعضلا يف لوقي هتيأر مث .هدهاوشل )58/١( هجام نبا حيحص ىف انخيش

 حصي ال ةعوفرم ثيداحأ هانعم يفو ...مئاص وهو لحتكي ناك هنأ سنأ نع تبث دقو»

 .«هريغو يذمرتلا لاق امك ءيش اهنم

 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حصي الو» :هترابع صنو )٠۰٥/۳( يذمرتلا ننس (۲)

 .«ءيش بابلا اذه

 .(۸۰۹/۲) ملسمو (50/) يراخبلا (۳)
 .«نسح هدانسإو :تلق» )۸۷/٤(: ءاورإلا يف انخيش لاق )٤۳١/١( مكاحلا .نسح )٤(

 )5١90/5( ىربكلا يف يئاسنلاو )۳٠١/۲( دواد وبأو )٤۹۸/۲( دمحأ . .حيحص (6)

 ءاورإلا يف انخيش لاق )۱۸٤/۲( ينطقرادلاو )075/١( هجام نباو (۹4۹/۳) يذمرتلاو

 :تلق يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو» )51/5  ٥١(:

 درفت هنأ مهنظل ظوفحم ريغ هنأب هريغو يراخبلا لاق امنإو :تلق . . .الاق امك وهو

 نم هيلع عبوت هنأ ماد امو يذمرتلا نع مدقت امك ماشه نع سنوي نب ىسيع هب ظ

 ثيدحلا لالعإل هجو الف نيحيحصلا يف امهب جتحم ةقث امهالكو ثايغ نب صفح

 0 ل ل ل

 . تفرع



 مارملا غولب ۷ مايصلا باتك ©

 َماَع َجَرَخ يي هللا َلوُسَر نأ © هللا ٍدْبَع نْب رباَج ْنَعَو 2 6

 3 ‹ ساٽلا ماَصْف ا َعاَرْك غلب ىتح َءاَصْف ءَناَضَمَر ف ٰيف كك ىلإ حنقلا

 َدْعَب هل َلْيِقَف ءَبِرَش مث ءِهْيَلِإ سانلا ٌرظَن ىَنَح ءُةْعْفَرَف ِءام ْنِم حدقب اعد

 (ٌةاَصْعلا كلوا ءٌةاَصَعلا َكِئلْوَأ» 0 ”َلاَقَق ءماص لق سانلا ضْعَب نإ : كلذ

 اَمْيِف َنْوُرِظَتْنَي اَمَنِإَو «ُماَّيَّصلا ُمِهِيَلَع ّقَش ْذَق سائلا نإ :ُهَل َلْيِقَف : ظل يفو

 . لم ُهاَوَر . ”َبرشف رضَعلا َدْعَب ٍءام نم حَدقٻ اَعَدَف «َتْلَعف

 !هللا َلوُسَر اي :َلاَ ُهْنَأ ك5 َيِمَّلْسَألا ورْمَع نب َةَرْمَح ْنَعَو 2 57

 لاق َيَلَع لّهَف ءِرْمَسلا يِف ماّيَصلا ىلع هوك يب “دجأ
 نإ تا ّنَسَحُف اهب ّدَخَأ نم هللا َنِم ةَّصْخُر ّيِه» : هلك هللا لوس

 ْنِم '"[هْيَلَع] قَمَنُملا يف  ُهَلْضَأَو ٠ ا هاَوَر (ِهِيْلَع َحاَنَج الق ٌموُصَي

 هام '"[َيِمّلْسَألا] وِرْمَع َنب َةَرْمَح نأ :ةَمِئاَع ِثْيِدَح

o۷َرِطْفُي نأ ٍرْيبَكلا خْيَشلِل ٌصْخُر :لاق © ساّبَع نبا نَعَو - ©  

 «مكاخلاو ٌيِنطْفَراَدلا هَأَوَر .هْيَلَع ًَءاَضَق الو ءًانيكشم موي لک ْنَع َمطْيَو

 ا مو

 .«لاق» :(أ) ةخسن 2 (۱)

 باتك يف يبايرفلاو يئاسنلاو يعفاشلا اهاور امنإو ملسم يف تسيل (برشف) :ةظفل (؟)
 . مايصلا

 .(المكوال46/؟) ملسم (9)

 .«دجأ ينإ» :(ج) ةخسن يف (5)

 .(۷۹۰/۲) ملسم (6)

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (0)

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۷)

 .(۷۸۹/۲) ملسمو )٤۳/۳( يراخبلا (۸)
 :(۱۸/6) ءاورإلا يف انخيش لاقو )٤٤١/١( مكاحلاو )٠٠٠/۲( ينطقرادلا .حيحص (9)

 . ؟حيحص هدانسإو)ا



 مايصلا باتك © ۱۷٦ مارملا غولب

 : َلاَمَف ب ّيبتلا ىَلِإ ُلُجَر َءاج :َلاَق هك َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 2 ۸
 يف ْيِت يَأَرْما ىَلَع ُتْعَمَو :َلاَق «؟َكَكَلْمَأ اَمَو» :َلاَق !هللا َلوُسَر اَي ُتْكَلَم

 ْنَأ ْعيِطَتْسَت لهف» :لاق ءال :لاق «؟ِةَبَقَر ُقِتْعُت اَم دجَت لَه» :َلاَقَف ءَناَضَمَر

 «؟ًانيِكْسم َنْيَنِس ُمِعطُت ام ُدِجَت ْلَهْق» :َلاَق ءال :َلاَق 1؟ ِنيَعِباَُم ِنْيَرِهَش ٌموُصَن

 .«اذهب ٌقَدَصَت» :َلاَقَق رغ هْنِف يقرع ل يلا يك ٠ و ال :َلاَق

 كجَضَف ءانم ِهَْلِ جوخأ تْيَب ُلْهَأ اهيا َنْيَب امف نم َرَقْفأ ىَلَعَأ :َلاَقَف

 ُةَعْبَسلا ُهاَوَر «َكَّلْهَأ ُهْمِعْطَأَ بذا لا م م هبا ثَدب ىتح يَ يبنلا

 . "”هِلْسْمِل ظفللاو

 نم ًابْئُج حض مي ناک لكي يتلا نأ اه َةَمَلَس ْمَأَو َةَفِئاَع ْنَعَو 2 4

 1 ِثيِدَح يف مِلسم َداَز E [ر]هْيَلَع قَمَتُم .موُصَيَو ليغ مث

 «) ىضُقَي ةي الو :
 ىو

SSI oُماَّيِص ِهْيِلَعَو َتاَم ْنَم» ٠ 
 ( ا

 . "هلع متم (هَيِلَو هْنَع اص

 ٍهِْوَص ْنَع يِهَن اَمَو ءعّوُطَتلا مْؤَص ُباَب - ١9
 ْنَع ليس ني هللا َلوُسَر نأ ه5 َيِراَصْنألا َةَداَمََق ¿ ْئبأ ْنَع 6 ها

 مْوَي مْوَص ْنَع َلْيَسَو «2ةَيِقاَبلاَو َةَيِضاَملا َةَسلا ٌرْفَكُيا :َلاَق (َةَفَرَع مْوَي مْوَص

 .«ينم) :(ب) ةخسن يف )00

 (۳۱۳/۲) دواد وبأو (۷۸۲ - ۷۸۱/۲) ملسمو (5؟ - )٤۱/۳ يراخبلاو )۲٤۱/۲( دمحأ (۲)

 )075/١(. هجام نباو (۱۰۳/۳) يذمرتلاو (۲۱۲/۲) ىربكلا يف يئاسنلاو

 VA1). و۷۸ * /۲) ملسمو )/5٠( يراخبلا (۳)

 .(ج) ةخسن نم ةدايز ()

 .(780/5) ملسم (©)

 .( 4١ ملسمو (55/7) يراخبلا (5)



 مارملا غولب ۱۷۷ مايصلا باتك ١

 نيالا موي 2 نع لسو (َةَيضاَملا ةَنَسلا ٌرُفكُيا :لاَمَف َءاَروُشاَع

 (هيف ا َلزنأ وأ «هيف تثعتو ف ٌتَدِلَو موي كا لا

 )( 4 ا
 . مِلسم هاَوَر

 ١ :َلاَك لك هللا َلوُسَر نأ ه5 َيِراَصْنَألا َبوَيَأ يبأ ْنَعَو _ ۲

 . “لسم ُهاَوَر ؛رْهَدلا ماَيِصَك َناَك ؛لاَوَش ْنِم اَنِس ُهَعَبْأ مَن ءَناَضَمَر َّماَص

  - © o۲ةا للا لوُسَو لا :لاَق هل يذلا ٍديِهَس يِبأ ْنَعَو 8

 د لل لع نقم فير َنيَِْس اتا

 ىَنَح ٌموُضَي ةئ هلل َلوُسَر ناك :ْتَلاَق اقف َةَشِئاَع ْنَعَو 2 5

e eا  

 "یني لع ني ا

(2 

 َنِم َموُصَن نأ لي هللا وسر ارم :َلاَق هط رد ٰيِبأ ْنَعَو - © هه
 اار ت ر

 يِباَسَنلا ُهاَوَر .َةَرَشَع ٌسْمْحَو «ةَرْشَع عَبْرَأَ ٌةَرْشَع تال مَ ةثالث رهشلا

 نا 3 1 هححص ر ‹ٰيِڏمرتلاو

 .«لاقف» :(ج) ةخسن يف )١(

 .«كلذ» :(ج) ةخسن يف )۲)

 .رخأو هتارقف يف ظفاحلا مدق (۸۱۹/۲) ملسم (6)

.(ATY/Y) ملسم 62 

 يف امل ةقفاوملا يهو (نع ههجو) :(ج) يفو «ههجو نع :(ب)و (أ) ةخسن يف ))

 . نيحيحصلا

 .(۸۰۸/۲) ملسمو )۳۲/٤( يراخبلا (5)

 .(۸۱۰/۲) ملسمو )٥۰/۳( يراخبلا 0

 ءاورإلا يف انخيش لاق )51١6/46( نابح نباو )۱۳٤/۳( يذمرتلاو )۲۲۲/٢( يئاسنلا . نسح (4)

 «. . .ىلاعت هللا ءاش نإ لاق امك وهو :تلق .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو» )3١7/5(:



 مايصلا باتك © ۱۷۸ مارملا غودب

 ةأْرَمْلِل لجَي اَل» :َلاَ لك هللا َلوُسَر نأ هن َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو - 5

 وُبَأ َداَز ءَيِراَخُبْلِل ظْفَللاَو “يلع ْىَقَتُم هذ الإ ٌدِهاَش اَهُجْوَزَو َموُصَت نأ
 ("7(َناَضَمَر َرْيَغ١ :َدْواَد

 ْنَع ىه نكي هللا 0 ا
۳ 

 هْيَلَع قمتم .رخألا موو «رطفلا و ماي

 ماَيَأ» : ةي هللا َلوُسَر لاق :لاَق هيض َىلَذُهلا َةَسْيَبُن ْنَعَو -_ ۸
 (ه) و هاربا رباع ىو م سا هم ص 2ع و ها کو 0 ةَ

 ملسم هاور الجو زع هلل رکو ‹بْزشَو لكأ ُماَيأ : قيرشتلا

 ا انآ يف: سخر و تقع قزاز ا و وو
 . "”َيراَخُبلا اَور .ّيدَهلا ٍدِجَي مل ْنَمِل الإ َنْمَصُي نأ

 ليل "ااوُصَتْخَت ال» :َلاَك هل ْيبنلا نَع هه َةَرْيَرُه يأ ْنَعَو 2 ٠
 نيب: ني ماكعب ةَعمجلا َمْوَي ب الو ءيلاَيْللا نْيَب ْنِم ماّيِقب ةعمجلا

 ل هأَوَر (ْمكدَحأ هموصي موص ىف نك نإ الإ مايألا

 َمْوَي مُكَدَحَأ ٌنَموُصَي ال» : هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ًاضْيأ ُهْنَعَو ١

 37 e امو ذا كلل اع َموُصَي ْنَأ الإ ءَةَعْمْجْلا

 )١( ملسمو (*9/8/) يراخبلا )۷۱۱/۲(.
 )۹٥(. ةحيحصلا يف انخيش لاق امك حيحص هدانسإو (۳۳۰/۲) دواد وبأ . .حيحص (۲)

 .(۸۰۰/۲) ملسمو (56/9) يراخبلا (۳)

 .«لجو زع هللا ركذو» :(ب) ةخسن يف 0

 .(۸۰۰/۲) ملسم )6(

 .(05/”) يراخبلا (5)

 .«"اوصخت ال١ :(جو ب) ةخسن يفو حيحصلا يف اذكو (۷)

 .«اوصتخت الو» :(أ) ةخسن يف (۸)
 .(۸۰۱/۲) ملسم (9)

 )١( يراخبلا )۳/٥٤( ملسمو )۸۰۱/۲(.



 مارملا غولب ۱۷۹ مايصلا باتك 4
 مس ع

 لف ؛ُناَبْعَش َفَضَتْلا اَذِإ» :َلاَق ل هللا َلوُسَر نأ اضيأ ُهْنَعَو - ۲
 ESS ا هأَوَر (اوُموصَت

Sand ۳ا ل  

 أ لإ ٠ تاق ا و NE وَر LÎ هةر دوع 1 «بْنع

 2 ريب و وه : ٌدَواَد ولأ لاَقَو 0 كلام اف -ٍ ا 1 ىف ر

 ُموُصَي ناك ام "”ركأ ةا هللا َلوُسَر نأ اهو َةَمَلَس 1 ْنَعَو 2 ٤

 ديع اَموَي اَمِهْنِإ» لوقت َناَكَو ءدخألا م مويو لا م موي مايألا ¿ن نم

 ا هَحخَصَو ؛َيِئاَسَنلا ا (َمُهَمِلاَحَأ ن ْنأ ل برأ اَنأَو .َنيِكِرُْملِ

 ا

 يذمرتلاو (177١/؟) ىربكلا يف يئاسنلاو (۳۰۰/۲) دواد وبأو (557/7؟) دمحأ .حيحص )١(

 نکل دمحأ هركنتساو» )71١7/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق )٥۲۸/۱( هجام نباو )/١١6(
 . ؟حيحص هدذئس

 .«هغضميلف» :(ب) ةخسن يف (۲)

 يذمرتلاو )١55/1( ىربكلا يف يئاسنلاو (۳۲۰/۲) دواد وبأو (778/6) دمحأ .حيحص (۳)

 :مكاحلا لاقو» )١8/5(: ءاورإلا يف انخيش لاق ( )١/ ٠١ هجام نباو )2١(

 هجيرخت رظناو :تلق «يبهذلا هرقأو لاق امك وهو : تلق . يراخبلا طرش ىلع حيحص

 . باتك يف هارت ال ًايملع ًاجيرخت ءاورإلا يف

 رثؤي ال يذلا عونلا نم وه هيلإ راشملا بارطضالا» )5٠5(: ةنملا مامت يف انخيش لاق: (6)

 ال ًانايب ۰ ') ءاورإلا يف كلذ تنيب دقو هنم ملاس هقرط ضعب نأل ثيدحلا ةحص يف

 .«هتحص يف كشلل الاجم عدي

 .(1714/4) ءاورولا يف انخيش هلاق (ةمئألا هححص دقو هنم اذه لبقي ال» :يوونلا لاق (6)

 .(١75/؟) ننسلا (5)

 . (موصي نوكي ام رثكأ ناك» احلا )۷)

 يف انخيش هلعأ : تلق 218/6 ةميزخ نباو )١57/1( ىربكلا يف يئاسنلا .فيعض (۸)

 .(؟9/6١5) ةفيعضلا



 مايصلا باتك- 5 مارملا غولب
 ٥ _ ةَفَرَعِ َةَفَرَع موي مْوَص ْنَع ىه كي ينا نأ ه َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو .

 "'”َنِِيَقْعلا ُهَركْتَتْساَو ‹مكاخلاو ةَمْيَرْح نبا هحخص و َيِذِمْرَتلا َرْيَغ ُةَسْمْحلا هأَوَر .

 ٦ - :ِلك هللا َلوُسَر لاق :لاَق © َرَمُع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو ٠

 ماص الو : ظْفلب َةَداَتَق بأ نع مِلسملَو ل فتم (َّدبألا ماض ¿ل نم ماص

 "9«دطفأ اَلَو .

 َناَضَمَر ِماَيِقَو ٍفاكِتْعالا ٌباَب - ۲
 َناَضَمَر ماك ْنَم» :َلاَق ي هللا َلوُسَر نأ هذ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَع - ۷

 .؟9ونلَع قُم لد نم مق ام هل رفع اباسخاَو تامی
  ٌرْشَعلا َلْخَد اذإ ةي هللا َلَوُسَر ناك :ْتَلاَق اهي َةَشِئاَع ْنَع 24

 .ُهَلْهَأ ْطَقِبَأَو ءُهَلْيَل اًَيْحَأَو ُهَرَّرْئِم دش  َناَضَمَر ْنِم '"”ةيحألا ْدْشَعلا يآ
 غ و

 ءَناَضَمَر ْنِم َرِجاَوَألا َرْشَعلا فكَتْعَي ناك ي ّىبتلا نأ اَهْنَعَو - © Ar و 50 ا ل. عو ياو كسل اا - 7 ساه مح رم

 . “هيلع قمم .هِدْعَب ْنِم ُهْجاَوْزَأ فكتغا مث هللا هاو ىَتَ

 )١( دمحأ . فیعض )۲/۳۰٤( ىئاسنلاو (۳۲۹/۲) دواد وبأو )۲٠٥۲/۰( هجام نباو )٥٥۱/۱(

 مكاحلاو (۲۹۲/۳) ةميزخ نباو )١/44( ةنملا مامت يف انخيش لاق )٤٠١(: هدانسإو»
 يوونلا لاق امك لوهجم وهو يرجهلا يدهم ىلع عيمجلا دنع هرادمو فيعض )85/6”(

 مرخم وهو امهريغو يناكوشلاو ميقلا نبا هفعض كلذلو (559/1) صيخلتلا يف ظفاحلاو

 ةفيعضلا ثيداحألا يف )5٠5(4.

 .(819/5) ملسمو )٥۲/۳( يراخبلا (۲)
 .(۸۱۹/۲) ملسم (۳)

 )٩( يراخبلا )٥۸/۳( ملسمو )٥۲۳/۱(.
 .«ةريخألا» :(ج) ةخسن يف (5)

 .(۸۳۲/۲) ملسمو )/5١( يراخبلا (5)

 .«ىلاعت» :(ج) ةخسن يف (۷)
 .(۸۳۱/۲) ملسمو (1۲/۳) يراخبلا (8)



 مارملا غولب ۸۱ مايصلا باتك ©

 ىَلَص َفكَتْعَي نأ َداَرَأ اَذِإ لك بلا َناَك رد س اَهْنَعَو هال ظ

 . هيلع ْقَفَتُم .ُهَفَكَتْحُم لحد مث ءَرْجَملا |

 َوُهَو - ُهَسْأَر َىَلَع ُلْخْدُيَل اڪ هللا َلوُسَر ناک نإ :ْتَلاَق اَهْنَعَو _

 .ًافكَتْعُم ناك اَذِإ ءٌوَجاَحِل الإ َتْيَبلا ُلْخْدَي ال َناَكَو ءُهَلْجَرَأَف  ٍدِجْسَملا يف

 "””ٍيِراَحْبْلل ُظْفَللاَو بلع نت

O ةوفن لا نأ EN Ea 

 دب ال اَمِل الإ ٍةَجاَحِل َجْرْخَي اَلَو ءاَهَرِشاَبُي الو آرم ٌسَمَي اَلَو ةَراَتَج َدَهْشَي

 نأ هوَ . عِماَج ي ڄم يف الإ ٌفاكِتْعا الر . مْوَصِب الإ فاكتغا الو ءُهْئِم هل

 "ورجآ َفْقَو حجاَرلا ا الإ ءهِلاَجِرب 0

01-1 

ofىلع سيل :لاَق يب ىبنلا نأ ا نا 9  

 .مكاَحلاَو ٌيِنْطْفَراَدلا هَوَر (هِسْمَن ىلع Ee ْنَأ الإ .ماَيِص فكتعملا

 . ايا ُهَمْقَو ٌحِجاَرلاَو

 اوُرَأ لَك يبنلا باَحْضَأ ْنِم ًالاَجر نأ 9 َرَمُع نبا ْنَعَو - 4
 ىَرَأ» :ةلي هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءِرِخاَوَألا عْبَسلا يِف ءماَنَملا يف ِردَملا َهَلَْل

 يف اَهّوَحَتيْلُف ٍ؛اًهيرَحَتُم َناَك ْنَمْف ِرِخاَوألا عْبَسلا يف ْتَْأَطاَوَت ْدَق ْمُكاَيْؤُر

 ع نقم (ٍرِجاَوَألا عْبَسلا

 .هل ظفللاو (81/5) ملسمو (57/9) يراخبلا )١(

 .فرحب ًافرح امهل ظفللاو )155/1١( ملسمو (1۳/۳) يراخبلا (۲)

 وهو ديج دانسإ اذهو» )١79/5(: ءاورإلا يف انخيش لاقو (۳۳۳/۲) دواد وبأ .حيحص (۳)

 .ءاورإلا يف انخيش مالك مامت رظناف حدقي ال امب لعأ دقو :تلق «ملسم طرش ىلع

 ظافحلا أطخو لوهجم هدانسإ يفو )479/١( مكاحلاو (۱۹۹/۲) ينطقرادلا .فيعض )٤(
 . (521/9) انخيشل ةفيعضلا رظنا هعفر

 .(۸۲۳ - ۸۲۲/۲) ملسمو )٦۰٩/۳( يراخبلا ()



 مايصلا باتك 5 ۸۲ مارعلا غول

o۷0ليل يِف لاق ب ْيِبْنلا ِنَع ه8 َنايْفُس نبأ ِنْب ةَيراِعُم ْنَعَو - ه  
E 

 حِجاَرْلاَو «دواد هَوَر ee :ردملا

 حنف» يِف ارا الْوَق َنِنِعَبْرَأ ىَلَع اهني ْيِف فيتا د

 يراټ

 نإ َتِيَأَرَأ !هللا َلوُسَر اَي :ُتْلُق :ْتَلاَق اه َةَشِئاَع ْنَعَو _ 5

 ٌوَمَع َكَنِإ ٌمُهَّللا :يلوُق» :َلاَق ؟اهيف لوقأ ام «رذقلا ُةلْيَل ِةَلْيَل ّيأ ُتْمِلَع
NE ETةنغ  E CRىديزتلا ةككضو  

 . "كاخلاو

 ٠ :لل هللا لوسَر َلاَق :َلاَق يل ىرذُخلا ِدْيِعَس ىبأ ْنَعَو  هالال

 ءاَذَه يِدِحْسَمَو ؛ماَرَحلا ٍدِجْسَملا :َدِجاَسَم ِةَناَلَت ىلإ الإ ُلاَحَرلا دست

 . هيلع قمم 'ىَصُقَألا ٍدِجْسَملاَو

 عوفرملل نكل هفقوو هعفر يف فلتخاو تاقث هلاجر :تلق )٥۳/۲( دواد وبأ .حيحص )١(

 )١51/١(. ةحيحصلا رظناو دهاوش

 .(177/54) يرابلا حتف (۲)

 نباو (075/5) يذمرتلاو )٠١۷/٤( ىربكلا يف يئاسنلاو )14791171١/5( دمحأ . حيحص (۳)

 هدانسإو» )157/١(: ةاكشملا يف انخيش لاقو )070/١( مكاحلاو )٠١٠١/۲( هجام

1 

 )٤( يراخبلا )۲/۷٦( ملسمو )91/5/5(.



 مارملا غولب ۱۸۳ جحلا باتك أ

 ِهْيَلَع ضرف ْنَم ِناَيَبَو هِلضف ُباَب - ١
 ٍةَرْمْعلا ىلإ ُةَرْمُعلا» :لاَق ةي هللا لوُسَر نأ بط َةَرْيَرُه يبأ ْنَع 2 ٨۸

 . هيلع قمم «ةنَجلا الإ ٌءاَرَج هَل َسْيَل ُروُرْبَملا حلاو ءاَمُهَتْيَب اَمِل ٌةَراََك

 ِءاَسَنلا ىَلَع !هللا لوسَر اي :ٌتْلُق :ْتَلاَق اه َةَشِئاَع ْنَعَو 94

 دمخ ُهاَوَر «ُةَرْمْعلاَو جَحلا :هيف لاق ال ٌداَّهِج ٌنِهْيَلَع ءْمَعَن» :لاَق ؟داهج

 . "يجصلا» يف ُهُّلْضَأَو ٌمْيِحَص ُهُداَتْسِإَو هَل َظْفَللاَو ُهَجاَم نبا

 .يبارغأ ايب يبنلا ىنأ :لاق © هللا ٍدْبَع ِنْب ٍرِباَج ْنَعَو -
 ْنأَو ءال» :َلاَقَف ؟ىِه َةَبِحاَوَأ ءٍةَرْمْعلا نَع ئِنْربْخَأ !هللا َلوُسَر اي :لاقف

 . 'هُقْقَو حجاّرلاو ءّيِذمْرَلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر (َكَل ٌرْيَخ َرِمَتْعَت

 )١( ملسمو (۲/۳) يراخبلا )۹۸۳/۲(.
 )١5١/4(: ءاورإلا يف انخيش لاق (478/5) هجام نباو )١56/5( دفحأ .حيحص (۲)

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق»

 )۳( يراخبلا )١154/5(.
 )٤( صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (۲۷۰/۳) يذمرتلاو ("/) دمحأ .فيعض )555/5(:

 هنأ ىلع قافتالاو هفيعضت ىلع رثكألا نإف جاجحلا لجأ نم ريثك رظن هحيحصت يفو»
 ظافحلا قفتا دقف هحيحصت يف يذمرتلا مالكب رتغي ال نأ يغبني :يوونلا لاقو سلدم

 يذمرتلا فيعض ىف انخيش هفعض ثيدحلاو «هفيعضت ىلع )٠٠۸( ةفيعضلا ىف هلعأو

 )۸/ )۲١.ةاطرأ نب جاجحلا ةنعنعب ۰ ۰



 حلا باه د1 ۸٤ مارملا غولب

  Eهه ^ ا ا 6 ت ت كل (۱)

 و ی او

 '«ِناَتَضْيِرُف ُةَرْمْعلاَو جَحْلا» :ًاعوُفْرَم رباج ْنَعو - ۱

 :لاَق ؟َلْيمّسلا ام !هللا َلوُسَر اي :َليِق :َلاَق هه سنا ْنَعَو - 1

 ©" هَلاَسْرِإ ٌحِجاَرلاَو .ْمِكاَحلا ُهَحَحَصَو ءَيِنطْفَراَدلا ُهاَوَر ؛ُةَلِجاَرلاَو ذازلا»

 0 ٍهِداَنسِإ يِفو اغا مع نبا ثيدح نم ٌيِذِمْرَتلا ساو

 ءاَحْوّرلاب ابكر َيِقَل يب ىبنلا نأ © ِساَبَع نبا ِنَعَو - ۳

 :لاَق EE :اًرلاَمف .َنوُمِلْسُمْلا :اوُلاَق (؟موَقلا نما :لاَقَف

 ْمَعَن» :لاق ؟ٌجَح اذهلأ :فَلاَقَق ءا هار هيلا ُثَعْفَرَق ا ' هللا َلوُسَر»

 اور اأ فلل

 2 وللا لونسز فُيِدَر سابع نب لضفلا ناک : لام هْنَعَو 15

 يف ظفاحلا لاق امك ًادج فيعض هدانسإو (47//) يدع نبال لماكلا .ًادج فيعض )١(

 .(7//5؟) ةياردلا

 هفعضو )١5٠/4( لماكلا يف يدع نباو هفعضو )٠١/٤( ىقهيبلا هاور .فيعض (؟)

 » )7١/8(: ةفيعضلا يف انخيش لاقو (097) حتفلا يف ظفاحلا هفعض ثيدحلاو

 حلاص نب هللا دبع :تلق «حلاص نب هللا دبعو ةعيهل نبا ظفح ءوسل فيعض دنس اذهو

 جاجتحالا ىلع هيلوق رخآ يف انخيش ىرج دقو ديعس نب ةبيتق هيلع هعبات دقف عبوت دق

 نع ثيداحألا هذهو» :يدع نبا لاق نكل هنع ديعس نب ةبيتق ةياور نم ةعيهل نبا ةياورب

 يف انخيش لاق نكل ثيدحلا ححص ًادحأ رأ ملو «ةظوفحم ريغ ءاطع نع ةعيهل نبا

 ىلحملا يف مزح نبا ىورو :تلق .تباث نب ديز ىلع ًافوقوم تبث هنأب )3١/8( ةفيعضلا

 الإ ملسم سيل :لاق هنأ رباج نع نسح هنإ )٥۹۷/۳( ظفاحلا لاق دانسإب هريغو (۳۸/۷)

 . اليبس هيلإ عاطتسا نم ةرمعو ةجح هيلع

 ءاورإلا يف انخيش لاق )4۲/1€) مكاحلاو (۲۱۸و۲۱۹/۲) ينطقرادلا .فيعض (۳)

 يقهيبلا لاق امك اًلسرم نسحلا نع ةداتق نع هنأ دانسإلا اذه ىف باوصلا» )١171/5(:

 ."برقأ لوألاو يزملا ظفاحلا وأ ةيميت نبا وهو هخيش نع يداهلا دبع نبا مث

 ءاورإلا يف انخيبش هنيب ام ىلع ًادج فيعض هدانسإو )١716/0( يذمرتلا .ًادج فيعض )٤(

(2). 

 )5( ملسم )۲/۹۷٤(.



 مارعلا خولي ۸٥ جحلا باتك ١

eلَعُجَو هبَلإ ٌرظْنَتَو ءاهْيِلِإ ٌرْظْنَي لضَملا َلَعَجَف «َمَعثخ ْنِم  

 َّنِإ !هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَقَف ءرخآلا ُْقَّشلا ىلإ لضَملا ُهْجَو فرضي ةي بلا

 ىَلَع ُتْبْنَي ال ًارْيِبَك ًاخْيَش ئبأ ْتَكَرْدَأ ٌجَحلا يِف ِهِداَبِع ىَلَع هللا ةَضْيِرْف
 هلع قمتم .- عادولا ةجح يف ل معن : : لاق ؟ُهْنَع جحا ةَلِجاَرلا

 . "7َتراَخْبْلِل ْظْفَللاَو

 َّنِإ :ْتَلاَقَك لي يتلا ىلإ ثءاَج ةَئيَهُج ْنِم أما أ :ُهنَعَو _ 6
 محن : لاق ؟اهنع جف تنام ينج حْحَت ملف جج نُ ترد یم

 هللاف هللا اوضفا ؟ُهَتيِضاَق ِتْنُكَأ نب د ا ىَلَع ناك 9 تيارا اَهْنع يجحخ

 .يراخبلا هأَوَر (ءافّولاب أ

 َمَلَب مف ءٌمَح بص امي : هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو - 7

 نأ ِهِئَلَعف ؛َقِيغأ ٌجح ٍدَْع اَمَيَأَو .ىّرخأ ةََح ٍّجحَي ْنَأ ِهْيَلَعَف ؛ٌتْنجلا
 هنأ الإ ءتاَقِئ ُهَلاَجِرَو ٠ يقهي لاو ةبيش 6-5 0 نبا هَوَر (ىّرخأ َةَحب اسد سلا ل عاش

 007 2 طولا «هعفر يف فلّتخا

 نولي الذ :ُلوُقَي ٌبطْحَي لي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَك ُهْنَعَو - ۷

 ماَقف و يذ عم الإ ت ِرِفاَسُت الر 0 ود اهعمو الإ ٍةاَرماب لج

 ةَوْرَع يف تيتا ينو .ةججاح ْتَجَرَح يارتا 3 !هللا لوس أي : :َلاَقَف لجر

 . ململ ظفللاو هلع فسم «َكِتَأَرْما عم : نق قلا :َلاَق ءاَذَكَو اَذك

 )١( ملسمو (5/"177) يراخبلا )4۷۳/۲(.

 .(۲۳/۳) يراخبلا (۲)
 يف انخيش سفنلا لاطأو هفقو بوصو (٠/۱۷۹و٤/٠٠۳) يقهيبلاو ةبيش يبأ نبا . حيحص (۳)

 ًاعوفرم دانسإلا حيحص ثيدحلا نأ :هتصالخو» :لاقو )١59/5( ءاورإلا يف

 . اهب ىوقتي تاعباتمو دهاوش عوفرمللو ًافوقومو
 )٤( يراخبلا )۳/۲٤( ملسمو )4۷۸/۲(.



 ad عسسل ۱۸٦ مارملا غولب

 ل ا ل َعِمَس لكي يتلا نأ ُهْنَعَو - ه ه8

 ْنَع تججحخ» :لاَق «ئل ٌبْيرَق ؤأ 7 أ :لاق «؟ةَمُرْيُش ْنَم»

 ا ج ت كيفن ْنَع ٌجح» :لاق ءال :َلاَق «؟َكِسْفَن

 "ا OE دنع حجاَرلاو «ُناَبح نبا هخحخصَو «ُهَجاَم َنِباَو ٌدَواَد

 ْمُكْيَلَع َبَتَك هللا نإ :لاّقُف هيي هللا ُلوُسَر اتبطخ :َلاَق ُهْنَعَو 84

 ول» :لاق ؟هللا َلوُسَر ای ماع لك 95 لاقت سباح نب 9 ف احلا

 ,E SCE CR I ّرَم جلا ءْتَبَج ْتََجَوْل اَهَلُف

Dd < : 
 . "دف ةَرْيرُع نبأ ثْيڍَح نم مِلْسُم يف ُهَلْصَأَو 2" ”َيِذِمْرَتلا

 ِتْدِقاَوَملا ٌتاَي  ؟

 اذ ِةَئْيِدَملا لهأل َتْقَو هلك ّيبتلا نأ هك ساَّبَع نبا نَع 9

 ِنِمَيَلا لالو «لزاتُملا ن َنْرَق دج للو .ةفخجلا ماشلا ٍلْهَألَو ةَمْيلَحلا

 TT ْنْمِم ءنِهِرْيَغ ْنِم ٌنِهِنَلَع ىنا ْنَمِلَو َّنُهَل نه < َمَلُمَلي

 . اع نمم 0 ْنِم ةَكَم له ىتح اَن ُن ثئح ْنِمُف كلذ نود ناک نمو

 َتاَذ ٍقاَرِعْلا لهأل تق ةو لَك ئبنلا نأ تا ةَشِئاَع نعو - ٥۹۱

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )۱(

 لعأ :تلق (۳۰۰/۹) نابح نباو (4594/5) هجام نباو )١171/7( دواد وبأ .حيحص (۲)

 دافأو ا ءاورإلا يف هقرط بعوتساو انخيش هححص دقو للع ةدعب ثيدحلا

 عمس :ظفلب حيحص ثيدحلا نأ ىلإ هيف تصلخ هجيرختو هقرط عمج يف ءزج يلو

 هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ةمربش نع كيبل :لوقي الجر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . ةمربش نع جح مث كسفن نع جح : لاق ءال :لاق ؟تججح : ملسو

 )٩۹1۳/۲( هجام نباو )١١١/05( يئاسنلاو (۱۳۹/۲) دواد وبأو (۲۹۰/۱) دمحأ .حيحص (۳)

 )١6١/8(. ءاورولا يف انخيش هححصو

 0 .(9ا/0/5) ملسم (8)

 .(۸۳۹ - ۸۳۸/۲) ملسمو )۱٦٥/۲( يراخبلا (0)



 مارملا غولب ١ ماب جحلا باتك ٦

 الإ «رباج ثيدح نم مِلَسَم دلع ااو "الا دود أ هأَوَر . يزرع

 . يفر يف كش هَيِواَر نأ

(Or 5 Eا رو ردع هَ ا 4  Re | ,.» )€( قرع َتاَذ َتْقَو ٰيِذلا وه َرَمَع نأ : يراخبلا [حيجص] ْيِفَو 

 َتْقَو هلي يتلا نأ ساَبَع نبا ْنَع :ّيِذِمْرَتلاَو َدْراَك يأ َدْنِعَر
 . قْيِعلا ٍقِرْشَملا لهأل

 هِتْفِصَو مارخإلا هوجو ٌباَب - ؟
 ٍةجَح َماَع ةي هلل O جرح :ُتْلاق اهب َةَشَي هَسْئاَع ْنَع - © ۹۲

 َلَهَأ ْنَم م انمَو (ةّرمعو جب 7 م اًنمَو ءةَرمعب ءم نم م اَنِمُف 000

 ْنَم اَمأَو لحق ٍةَرْمْعِب لَمأ ْنَم اأ .حجحلاب و , هللا وسو لهو 2 :

 .ٍرخنلا ٌمْوَي َناَك ىَتَح اَوُلِجَي ْمَلق و َرْمْعلاَو حلا َنْيَب َعَمَج ذأ جَ لأ

 . "هيلع ّقَفَتُم

 هب ُقَلَعَتَي اَمَو ماَرخإلا باب 5

 ٍدْنِع ْنِم الإ ةي هللا ل وسر زف ان :لاق 88 رمح نا ن - 5

 , "هلع مم .دجسملا

 وررلا يف انين هةححصو اا اا يئاسنلاو (0) دواد وبأ . .حيحص )1١(

 )١75/8(.

 حيحص دانسإب هاور يقهيبلا نأ )١7/4( ءاورإلا يف انخيش ركذ :تلق (851/5) ملسم (0)

 .اهب ىوقتي دهاوش ثيدحلل نإ )۳٠۹/۳( حتفلا يف لاق ظفاحلا نأ راشأو كش ريغ نم

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )۳(

 )٤( يراخبلا )۱۹۹/۲(.
 ءاورإلا ىف انخيش هلعأو )۱۹٤/۳( يذمرتلاو (57١/؟) دواد وبأو )۳٤٤/۱( دمحأ .ركنم (©)

 ٠ . دايز يبأ نب د ديزي فعضو عاطقنالاب ()۰/)

 .(۸۷۳/۲) ملسمو )۱۷٥/۲( يراخبلا (5)

 )۷( يراخبلا )۱٦۸/۲( ملسمو )۸٤۳/۲(.



 جحلا باتك 1 ۱۸۸ مارملا غولب

 :َلاَق ةي هللا َلوُسَر نأ هل ِهْيِبَأ ْنَع بئاّسلا نْب دالْخ ْنَعَو 2 ٤
 هاَوَر «ٍلاَلْمِإلاب ْمُهَتاَوْصَأ اوُعَفْرَي نأ يِباَحْصَأ َرْمآ نأ يِنَرَمْأَف «ُليِرْبِج يناتأ»

 نا نباو َيِذِمْرَتلا ۾ هخحصو ةا

 هلاَلْمِإل دَرَجَت ي ئبتلا نأ بط ٍتباث نب ب دير ْنَعَو 606

 و ٌيِذِمْرَتْلا هور . َلَسَتْعاَو

 ُمِرْحُملا ٌسَبْلَي ام َلْيس ةي هللا َلوُسَر نأ اه َرَمُ نبا نَعَو 2 5

 الو «ِتاَليواَرَّسلا الو َمِئاَمَعلا لَو «صّمَقلا ""اوُسَبْلَت ال» :َلاَق ؟باّّتلا َنِم

 ءنْيَمْحلا سّبلَيْلَف ”نيّلغتلا ُدِجَي ال دَحَأ الإ ءَفاَمِجلا اَلَو ءَسِاَرَبلا
 اَلَو ُناَرَمْعّرلا ُهَّسَم باَيَثلا َنِم ايش اوُسَبْلَت الو «نْيَبْعكلا ّنِم م النسا ةمهفطَعلَر

 ني ظْفْللاَو هْيَلَع قمتم «سْرَولا

 هماَرخإل يي هللا َلوُسَر ُبّيَطأ س : ْتَلاَف ه8 ٠ َةَسئاَع ْنَعَو -_ ۷

 . "هيلع قمم .ِتِئَبلاب فوطَي نأ َلْبَق ِهّْلِجِلَو ءَمِرْحُي نأ َلْبَ

 حكي اَل» :َلاَك كي هللا َلوُسَر ذأ هيض َناَفَع ن َناَمْثُع ْنَعَو 2 6
 رك اور ُب 5 و ‹ حي الو م ا

 َراَمجلا ِهِدْيَص ةَصَق يِف - هه َيِراَصُنألا َةَداَبَق ئبأ ْنَعَو 848

 (۱۹۱/۳) يذمرتلاو )١77/0( يئاسنلاو (177/1) دواد وبأو (00/4) دمحأ .حيحص (۱)
 هدانسإو» )۷۸١/۲(: ةاكشملا يف انخيش لاق )١١1/4( نابح نباو )۷٥/۲( هجام نباو

 ظ ل
 .(560/1) يذمرتلا حيحص يف انخيش هححصو )14۲( يذمرتلا .هريغل حيحص )۲(

 . «سبلي الو :(ج) ةخحسن يف )۳(

 .«نيلعنا :(ج) ةخسن يف (4)
 (AT£/Y). ملسمو ()۱14/۲) يراخبلا )6(

 (A€1/۲). ملسمو )۱1۸/۲( يراخبلا )05(

 . )°۳° /۲) ملسم )۷)



 مارملا غولب ۱۸۹ جحلا باتك أ

 اوُناَكَو ٍهباَحْضَأل ةا هللا َلوُسَر لاَمْك : لاق مرخُم ريَ وهو يشخولا
 :َلاَق ءال :اوُلاَق (؟ِءْيَسِب ِهْبَلِإ ا EE ْمُكْنِم لَم» : َنْيِمِرْحُم

 . “يلع قمتم وخل ْنِم يهب اَم اوُلُكلا

 ل رشا ٍلوُسَرِل ىَدْهَأ هنأ هو َىِئبَللا َةَماَنَج نب ٍبْعَّصلا ِنَعَو - ١
 هدر مل اَنِإ) :َلاَقَو ءهِيَلَع ُهَدَرَق ءَنادَوِب وأ ءاَوْبَألاِ َوُهَو ٌايِشْحَو ًاراَمِح

 . يلع قمتم مرح انآ الإ َكِيَلَع

 ّنِم ٌسمَْح» ةا هللا لوسَر َلاَق :ْتَْلاَ اي َةَمِئاَع ْنَعَو ١-2
 و ا هلا :مّرَحلا يف و َنْلَتْفُي ؛ٌُنِساوُف ٌنُهَلَك ٌباَوَدلا

N۰ . “ىلع ّنْقْتُم هًدوُقَعلا  

 .ُمِرْحُم َوُهَو َمَجَنْخا لَك ّيِبنلا أ ى سابع ٍنِبا نعَو - "5
 17 و

 هك هلا ٍلوُسَر ىلإ تلمح :لاق هو رجع نب بك ْنَعَو - ۳
 ءىَرَأ اَم كب َعَلَب َّمَجَولا ىَرَأ ُتْنُك اَم» :لاَمَف ءْيِهْجَو ىَلَع ُرَئاََتَي ٌلْمَقلاَو
 .َنيِكاَسَم ةَنِس ْمِعطَأ ؤأ ماَيأ ةَ ْمٌصَق» :َلاَق ءال :ُتْلُق ؛؟ةاَش جت
 اا عاص ُفضِن نْيِكْسِم لكل

 َماَق E : َلاَق هن َءَرْيَرُه نبأ ْنَعَو _- 64

 بح هللا َّنِإ» :َلاَق مَ ِهْيَلَع ىتْنَأَو هللا َدِمَحَف «سانلا يف لكك هللا َلوُسَر
 َناَك ٍدَحأل لجَت ْمَل اَهْنِإَو «َنيِنِمْؤُملاَو ُهَلوُسَر اَهْيَلَع طَلَسَو «ليِفلا كَم ْنَع

 .(804/5) ملسمو (15/) يراخبلا (1)
 .(800/5) ملسمو (15/) يراخبلا (۲)
 .(861/1) ملسمو (۱۷/۳) يراخبلا (۴)

 )٤( ملسمو (۱۹/۳) يراخبلا )851/5(.
 ادجتأ» :(جو ب) ةخسن يف ()

 .(855/5) ملسمو هل ظفللاو (۱۳/۳) يراخبلا (5)



 جحلا باتك_1 ۱۹۰ مارملا غولب

 رب الث ءيِغَب حال لج نل اهن «راهت ن ةَاَس يل لجأ اَمْنإَو يلب
 ليت ُهَل َلِيُق ْنَمَو ءِدِشُْمِل الإ اَهُتَطِقاَس لجن الَو كَهُكْرَش ىَلَتْخُي اَلَو ءاَمُدَْص
 يف ُهْلَعِجَن اإ !هللا َلوُسَر اي ءَرِْجْذإلا الإ :ٌساَبَعلا َلاَقُك «ِنْيَرَظَنلا ريخب َوُهَ

 . يلع قمتم اَرجْذإلا الإ» :َلاَقَك ءاَتتوُبيَو اترو
 ايب هللا َلوُسَر نأ ه# مِصاَع نب ٍدْيَر نإ هللا ٍدْبَع ْنَعَو 2 6

 َمَرَح امك َةئيِدَملا ُتْمّرَح يِنِإَو ءاَهِلْهأل اَعَدَو َةَكَم مرح ميهار َّنإ» :َلاَ

 لهَأل ُميِهاَرْبِإ اَعَد ام ''"يَلْثِوِب اَهّدُمَو اَهِعاَص يف ُتْوَعَد ينِإَو ةَكَم ُميِهاَرْبِإ

 . "هلع قمم (َةَكَم

 : ل4 هللا لوسَر لاق :َلاَق ه# بلاط ْيبأ نب َيَلَع ْنَعَو 2 5

 0 18 ارو ىلإ ِرْبَ نيب اَم مارح ةكيدملا»

 ي ور ك ےس 80 س

 ةكَم لوخدو جحلا ةفص تاب 8

 ءيِلِسَتَعا» :لاقف ءسْيَمَع تب ٌءاَمْسَأ ْتَدَلَوَف ةَمْيَلُحلا اذ اَْيَنَأ اَذِإ ىَّبَح ءُهَعَم

 2 1 ها « لاا ل 3 00-7 9 2+ 507 2) 200 ٠غ هل

 مل ءٍدجسملا يف يم هللا لوسَرر ىلصَو .«يمرحاو ¢ بوح يرمهثتساو

 ْمُهَّللا كيب :ديجؤتلاب َلَمأ ِءاديبلا ىَلَع هب ْثَوَتْسا اَذِإ ىَتَح ءءاَوْضَقلا بِكَ

 ) )1يراخبلا ١74/00 ١155( ملسمو )۹۸۸/۲(.
 . ؟لثمب» :(ب) ةخسن يف )۲(

 .هل ظفللاو (44۱/۲) ملسمو (۸۸/۳) يراخبلا (۳)
 .(446/5) ملسم (5)

 دق ثيدحلا نأل باوصلا وهو ملسمو يراخبلل )٠٠۵/١( حتفلا يف ظفاحلا هازع : هيبنت

 ىلإ» :ةظفل نأل هيلع قفتملل هوزع نع انه لدع ظفاحلا نأكو (۱۹۲/۸) يراخبلا هاور

 «اذك ىلإ» :لاق نم مهنمو روث ىلإ» :لاق نم مهنمف يراخبلا خسن اهيف تفلتخا روث

 .حيحصلا يف تسيل ؛دحاو» :ةظفلو «دحاو بوثب» :(ب) ةخسن يف (5)



 مارملا غولب ۱۹۱ جحلا باتك ١

 كيرش ال ءَكْلُملاَو كَل َةَمْعَنلاَو َدْمَحلا َّنِإ كَل كَل كيرش ال كيبل ءَكِتَب
 ىلإ باتا نب جوخ مف «ةتلتاف ءيفزلا ىلإ حجو عل «ىلصف ميجا ما ا مث اعبر ىَّشَمَو اثات َلَمَرْف ّنكَرْلا 00 تلا اَنت اذإ تح ىشل
 هللا َدَحَوَف نقلا 1١ لتفتشا ٠ َتْيَبلا ىَأَر ىّيَح ءاَفّصلا َيِقَرَف هب ُهللا ْأَدَب
 لا لو كلل هل هل كيرش ال ُهَدَْحَو هللا الإ َهَلِإ 7 لا کو

 َرَصَنَو ُهَدْعَو َّرَجْنَأ [هدحو] هللا الإ َهَلِإ ال ءريِيَف ٍءْيَش لك ىَلَع َوُهَو
 ىَلِإ َلَرَن َمُث ءِتاَرَم َتاَلَث كلذ َنْيَب اَعَد مث «هَدْحَو باّرخألا َمَرِهَو ُهَدْبَع
 ىَشَم 20َدِعَص اإ ىَتَح «يیواّولا نب ْيِف ُهاَمَدَق ْتْبَصْلا "”ىّتَح «'"ةَوْرَملا

 ءَتْيِدَحلا َرَكَذَف ..  .اًمَضلا ىَلَع َلَ اَمُك ٍةَرْرَملا ىَلَع َلَعَمَف ءٍةَرْرَملا "ىلإ
 اهي ىَلَصَف ب بتلا َبِكَرَو ءى ىلإ اوُهَجَوَت ِةَيِوْرتلا موي ناک اَمْلَف :- ِهيفَ
 ِتَعَلَط ىتَح الْيِلَق َتَكَم من رْجَملاَو ءَءاَشِعلاَو ءَترْغَملاَو ءّرْضَعلاو ءٌرْهظلا
 َلَرََف «ةّرمكب ُهَل ْتَبِرُص ذ َهَبُقلا َدَجَرَف َةَفَرَع ىَنأ ”ىتح ٌراَجأَك ءُسْمَشلا
 «ْيِداَولا َنْطَب ىَنَأَ ُهَل ْتَّلِجْرَف ءِءاَوْضَملاِب َرَمأ ٌسْمَسلا ِتْلاَز اَذِإ ىَتَح ءاَهب
 ىَلَصَم ماقا مَن ءَرْهَظلا ىَلَصَم ءَماَقَأ مَن “ذآ مث ءّسانلا َبْطَخَف

 َنْطَب َلَعَجَف ءَفِقوَملا ىّتأ ىَتَح َبكَر ّمُث َائْيَش اَمُهَئِنَب ْلَصُي ْمْلَو ءَّرْضَعلا

 .حيحصلا يف امل ةقفاوم يهو (ب) ةخسن نم ةدايز (1)

 ام (بو أ) ةخسنو حيحصلا يف يذلاو «ةورملا ىلإ افصلا نم لزن مئا :(ج) ةخسن يفو )0
 . هتبثأ

 .«اذإ ىتح» : حيحصلا يف يف )۳(

 .«ىعسا : حيحصلا يف 642

 .«اتدعص» :حيحصلا يفو «ةثالثلا لوصألا يف اذكه (5)

 .«ةورملا ىتأ ىتح» :حيحصلا يف (0)

 . هتبثأ ام (جو أ) ةخسنو حيحصلا يف يذلاو «ىتأ تغاز اذإ ىتح» :(ب) ةخسن يف (0

  (A)حيحصلا يف امل ةقفاوم يهو (ج) ةخسن نم ةدايز .



 جحلا باتك ١ ۱۹۲ _ مارملا غولب

 لَبْفَتْساَو يدي َنيَب ةاَسُملا "لّبَج َلَعَجَو ءِتاَرَخَصلا ىلإ ِءاَوْضَقلا ِهِتَقا
 م ءالْيِلَق ةَرْفَصلا تبدو ءُسْمَّشلا ِتَبَرَغ ىَنَح ًافِقاَو لري ْمْلَف َهَلْبِقلا

 تضل يسار نإ ىّبَح ءَماَمْزلا ءاويضقلل نكشف: لو :َعْفَدو صْرَقلا باغ

 ر :«ةئئكشلا + ةئيككشلا نالا ايا: لا هديب َلوُميَو «هِلخَر كروم

 اَهِب ىَّلَصَف َهَفِلَدْرُملا یتا ىَتَح ءَدَعْصَت ىَتَح الِبلَق اَهَل ىَحْرَأ الّبج یتا
 َعَجْطْضا مث ءاَعْيَش امه م حبس ملو «َنْيَتماَقِإَو ٍدِجاو نادا َءاَشِعِلاَو َبرْعَملا

 0 ءٍَماَقِإَو ِناّذَأِب ُحْبَصلا نافيا يقل رت ل

 لري ْمْلَف «" َلَلَمَو َرْبَكَو ءاَعَدَف َهلْبقلا َلَبْقَتْساَف َماَّرَحلا َرَعْشَملا ىَنَأ ىَتَح

 ٍرَْسَحُم َنْطَب ىَنَأ ىّتَح ءُسْمَّشلا َعّلْطَت ْنَأ َلْبَق َمَهَدَ جرا لخلل

 ى کلا قش ىلَع ُجُْرْخَت ْىَِيَلا ىطْسْولا ٌقْيِرطلا َكّلَس ۾ مث اللف ِكَرَحَن

 لک َعَم ربك E ا ودنا اي ا

 ىلإ فرصا ْمُث ءْيِداَولا نطَب نِم ىَمَر ©“ ”فذخلا ىّصخ لثم < ءاهنم ةاصح

 ةكَمب ىَلَصَف ٠ ٍتَبلا ىلإ ٌضاَقأَك كو هلا ْلوْسَر بكر م (َّرَحَتَف < يبس

 . ”الَوطُم ْمِلْسُم ُهاَوَر .رْهَظل

 هي تين نم ق اذِإ َناَك يلي يتلا دا ھڪ تبا نب مير ْنَعَو - ۸ ٠١

 ص وو

 هاَوَر .ٍراَنلا َنِم ِهِتَمْحَرِب ْداَعَتْساَو َةَنَجلاَو ُهَئاَوْضَر هللا 0 حح يف
CT) 

 ِفْيِعض ٍداَنْسِإِب َيِعِفاشلا

 )١( حيحص امهالكو «لبح» :(أ) ةخسن يف .

 . «اهيأ اي» :(ج)و (ب) ةخسن يف (۲)

 .(هدحوو هللدو هربكو هاعدف» : حيحصلا يف (۳)

 يفو «تبثأ ام (ب)و (أ) ةخسن يفو «فذخلا ىصح اهنم ةاصح لك عم» : حيحصلا يف 0

 .«فذخلا ةاصح لثم ةاصح لك» :(ج) ةخسن

 .(887/5) ملسم (©)

 نب حلاص هيفو» : ٠ Yt) /؟) ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )۷/١ ٠١( يعفاشلا .افيعض (0)

 = هنع يوارلا ىيحي يبأ نب , ميهاربإ امأو فيعض يندم وهو يئيللا دقاو وبأ ةدئاز يبأ نب دمحم



 مارملا غولب ۹۳ جحلا باتك ١

 ءانّهه ُتْرَحن» :ِلك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق ه رباَج ْنَعَو 2 ۹
 فوم اهلك ُةَقَرَعَو ءائّهه تْقَقَوَو ؛ْمُكِلاَحر يف اوراق رن املك تفر
 . لَم ُهاَوَر «َفِقْوم اهلك ْعْمَجَو ءاهه ُثْفَتَوَر

 ْنِم اَهْلَخَد ةكَم ىلإ َءاَج امل يئ ّيبنلا نأ ةَشِئاَع ْنََعَو 6٠"
 0 هيتس ءاَماَلْعَأ

 رز نار تيك ه2 نإ دمي ال ناك هنأ 9 َرَمُع نبا نَعَو - 5١1

 . هيَلَع فتم .ك يلا نع كلذ ُرُكْذَيَو َلِسَتْعُيَو َحِبْصُي ىَتَح
 و 0 م 7

 ُدَجْسَيَو «دَّوْسَألا ٌرَجَحلا ُلَْبَقُي ناك هنأ © ساَبَع ِنْبا نَعَو 2 ۲

 و ٰيِقهيبلاو «ًاعوُفْدَم مكاحلا هور . ِهْيَلَع

7 

Ldت  

 O CR نأ ةي بتلا ُمُه فرما لاف ةو ۳

 ا یفتم . نيتكرلا نيب ام ا

 E DE م ُمِلَتْسَي اه هللا َلوُسَر رآ مل :َلاَق ُهْنَعَو 2 ۴

 ظ . لسم ُهاَوَر .ِنْييناَمَيلا نْينكَرلا

١ ١ 

 ا

 لاق «ينطقرادلاو يقهيبلا هجرخأ يومألا هللا دبع نب هللا دبع هيلع هعبات لب هب درفني ملف =

 .«فيعض لاح لك ىلع للا :(05/5) ةاورلا ةياده يف امك انخيش

 .(۸۹۳/۲) ملسم (1؟)

 .)41۸/۲) ملسمو (۱۷۸/۲) يراخبلا (۲)

 .(419/5) ملسمو (۱۷۷/۲) يراخبلا (۳)
 :(١7؟/5) ءاورإلا يف انخيش لاق (74/0) يقهيبلاو )800/١1( مكاحلا .هريغل حيحص 623

 .«ًافوقومو ًاعوفرم تباث دوسألا رجحلا ىلع دوجسلا نأ قبس ام عومجم نم ودبيف»
 نم هقفل ظفاحلا نأ هيبنتلا عم ملسمل ظفللاو (4۲۳و۹۲۲/۲) ملسمو )۱۸٤/۲( يراخبلا ()

 .نيتياور عومجم
 نبا ةياور يف تعقو امنإو سابع نبا ةياور نم ملسم يف عقت مل «تيبلا نم» :ةظفل (5)

 رم

 .(40/۲) ملسم )۷(



 جحلا باتك 1۹٤ ١ مارملا غولب

 َكَنَأ ُمَلْغَأ يْنِإ :لاَقَو ءرجحلا لبق هنأ ه4 َرَمُع ْنَع عو ا 16

 .َكُتلَبَق اَم َكّلْبَقُي لكي هللا َلوُسَر ُب يئ الولَو فقلت الو رشق ال رج
(YD of a 

 . هيلع قفتم

 ُفوُضَي كي هللا َلوُسَر ُتِْئَأَر :َلاَق هڪ َلْيَمَطلا يبأ ْنََعَو 2 5
 . مِلْسُم ُهاَوَر .َنَجْخِملا ُلَْبَقُيَو هُهَعَم نجخمب نکلا ُهِلَتْسَيَو ءِتبَبلاب

 اعبطضُم ةي هللا ٌلوُسَر ٌفاط : َلاَق 5 َهَبَمُأ نب ىَلْعَي ْنَعَو - ١

 .'*”ٍيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ءَيِئاَسْنلا الإ ُةَسْمَحلا ُهاَوَر . ا

TPTهيلع ا ا ناك  

 . يلع نقم يلع رکن ال ُرْبَكملا ام رکيو
 أ - ءِلَقّكلا يِف ةا ئبتلا يِنَنَعب : :لاق 4 سابع نبا نع - 4

 0000 . ٍلِيلب عْمج ْنِم - ٍةَمَعَضلا يف :لاَق

 ليل للك هللا َلوُسَر ُةَدْوَس ْتَنَدَأَتْسا :ْتَلاَق اک َةَضْئاَع ْنَعَو 2 <”

 هل ةوجو الو مالنا ليس هحرش يفو وليل ةعبطملا خلا ضعب يف ركل ثلج ان )000

 ا : ةيشاحلا و ا اذل ا ا ىف
 500 7 يي ييي ىي

 ىَعسَي ةا دقي ام لوا رفقا وأ خلا يف تا اإ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوز

 . ِهْيَلَع قم , عب وأ ْيِشمَيَو ِتْیبلاب ٍفاَّرْطَأ همام

 .(470/5) ملسمو (۱۸۳/۲) يراخبلا (؟)

 .(۹۲۷/۲) ملسم (۳)

 ام نباو )/5١5( يذمرتلاو هل ظفللاو (۱۷۷/۲) دواد وبأ (١١؟5/5) دمحأ .نسح )٤(

 هل نكل جيرج نبا ةنعنع هيف :تلق» :(59/) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )4۸4/۲(

 .ريبكلا جحلا يف هتجرخ ييو باطخلا نب رمع ثيدح نم دهاش

 .(أ) ةخسن نم تطقس )٠(

 .(۹۳۳/۲) ملسمو (۱۹۸/۲) يراخبلا (5)

 )۹٤۱/۲(. ملسمو (۲۳/۳) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب ١و جلا باتك-١

 هليَقث
 ايل ذات و لقت E لين قنات E ن1 تاركا

 ٌعاطِقُن ر ىَتَح ومرت ا r aA قلا ل E وع

 ES اب ا لسنا :ْتَلاَق اه َةَشِئاَع ْنَعَو 2 5

 ءَدَواَد وُب هور CEE تم & رجفلا لبق ٌةَرَمَجْلا َتَمَرَف < ءرحنلا

 . "لم ٍطْرَش ىَلَع ُهُداَنْسِإَو

 م» :لي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هه ٍسَرَضُم نِ َةوْرُع ْنَعَو - "7
 ةَقَرَعِب فقَو دقو ءَعَفْذَن ىّتَح اَنَعَم ففوق - ِةَفِلَدْرَملاِب يِنْعَي  ِهِذَه اتتالص دهش

 ُهَحَحَصَو ةَسمَحلا ُهاَوَر هفت ىضَقَو جت مت ذقف ءآراهت وأ اليل كلذ لبق
2 

 ةَمْيَرَح ُنْباَو َيِذِمْرَتلا

 )١( ملسمو (۲۰۳/۲) يراخبلا )4۳۹/۲(. 2

 (؟10/6) يذمرتلاو )57١/5( يئاسنلاو (94١/؟) دواد وبأو ("/1) دمحأ .حيحص (۲)

 لاق اذك» : ظفاحلا مالك ًابقعتم (777/5) ءاورإلا يف انخيش لاق (۱۰۰۷/۲) هجام نباو
 .هباتك نم هناكم ىلإ انرشأ دقو هجرخأ دق يئاسنلا نأ :لوألا :نيهجو نم رظن هيفو

 نبا نع مسقم قيرط نم هنإف لوصوم وه لب اعطقنم هدانسإ سيل يذمرتلا نأ :يناثلا
 نأ مهوأ دق وهو هجولا اذه نم حيحص وهو ةسداسلا قيرطلا يف هنايب قبس امك سابع

 «ةحيحص ديناسأب ًاقرط انخيش هل قاسو :تلق «هبنتف حيحص وهو فيعض ثيدحلا
 نسحو يئاسنلل ثيدحلا ازع ظفاحلا نأ :غولبلا ىلع هقيلعت يف يريهزلا دافأو :تلق

 .(ه 58/0 حتفلا يف امك ثيدحلا

 فيعضت لقن نأ دعب (۲۷۹/۲) ءاورإلا ىف انخيش لاق )۱۹٤/۲( دواد وبأ .فيعض (۳)
 ميقلا نباو ينامكرتلا نباو دمحأ مامإلا مهنم ملعلا لهأ نم ةعامج نع ثيدحلا
 . ؛ًانتمو ًادانسإ هبارطضال فيعض ثيدحلا نأ لوقلا ةصالخو» :نورخآو

 مم يذمرتلاو )۲٣۳/۰( يئاسنلاو )١95/9( دواد وبأو )١15/5( دمحأ . حيحص 69

 )۲٥۹/۲٤( ءاورإلا ىف انخيش هححصو (7؟05/5) ةميزخ نباو )٠١٠١54/5( هجام نباو

 دق يبرعلا نباو مكاحلاو ينطقرادلا نأ )٠٠٠١/۲( صيخلتلا يف لاق ظفاحلا نأ دافأو
 اا وف



 جحلا باتك أ ۹٦ مارملا غولب

 ىّتَح َنْوْصضَيِفُي ال اوُناَك و نإ :لاق هيض َرَمُع ْنَعَو 2 4
 لبق ضاَقأ مث .ْمُهَمْلاَح ي ّيِنلا ْنِإَو ري قرشا : َنوُلوُقَيَو ءُسْمَّشلا 7
 ظ . "”َيِراَخْبلا ُاَوَر .ٌسْمَّسلا َعَلْطَت نأ

 هلك بتلا لري ْمَل :اَلاَق م دير ن َةَماَسْأَو ساَبَع نبا ْنَعَو 2 6
 (0ِقراَخُبلا ُهاَوَر .ةّبَقَعلا ةَرْمََج ىَمَر ىَتَح يبي

 راسب نع تسلا لعج هنأ ه5 ٍدوُعْسَم نن هللا ٍدْبَع ْنَعَو - 505 ٦

 ْتَلرْنَأ يذلا ماَقَم اذه :لاَقَو مع عبسي رجلا ى ىمَرو ‹ هنيمي 3 هِنْيِمُي نع ىَنِمَو

 و 6 . ِةَرَقَمْلا ةَروص ِهْيَلَع

 ِرحْنلا 25 ةَرمجلا ةي دلع هللا لوشر یمر :لاق بط رباج نعو - [ >¥

 ر هأَوَر : سمشلا َتْلاَز اذ ؛ كلذ دعب مَ ءىحض

“Aعبسي اًيئذلا َةَرْمَجلا ي ْيِمْرَي ناك هنأ © َرَمُع نبا ِنَعَو - 5  

 لبفتسيف مومي ليدي م Kn م ناجع لك a ركب واسم

 ْذْحَأَي 3 «ىطسولا يِمْرَي مث هيدي عفرَيو وَعْذَيَو ءاليوط ُموُقَيَف و د َهَلْبِقلا

 مومو هيدي دي عفر وعدي - ءةلْبقلا ٌلبُمَتْسُم ُموُقَيَو ءلِهْسُيَف ءٍلاَمَشلا تاد

 4 ءاَمدْنَع 5 لَو .يِداَوْلا نطَب ن نم ؛ َةَبَقَعْلا تاد ةَرمج يمڙي ءاليوط

 E . ُهَلَعِمَي لڪ هللا لوز ثار اًذدكه : لومي ‹فرَصَْي

 «َنيِقْلَحُملا محزا ْعُهَّللا» :َلاَق لي هللا َلوُسَو أ ةو 2 4

 )١( يراخبلا )۲/۲۰٤(.

 )۲( يراخبلا )۲/۲۰٤(.
 )۹٤۳/۲(. ملسمو (۲۱۸/۲) يراخبلا (۳)

 .«كلذ» :ةظفل هدنع سيلو (455/5) ملسم )٤(

 .(۲۱۹ - ۲۱۸/۲) يراخبلا ()



 مارملا غولب ١1 جحلا باتك أ

 (َنيِرَصَمُملاَو» :ةئلإثلا يِف َلاَق ؟هللا َلوُسَر اي َنْيِرَصَقْملاَو :اوُلاَق
 ٠ . ىقنم اَ نقع

 ا للا َلوُسَر نأ 8# صاحلا نب وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - ٠
 َلْبَق ٌتُْقلَحَف شا مل لج لا لا اوُلَعَجَن «عادَولا ةجَح يف ففَو

 ُتْرَحَتَف ءْرْعْشَأ ْمَل :َلاَقَف ُرَخآ ")ءاَجْف «َجَرَح اَلَو حَْبْذا» :لاق 3 نأ

 الَو ّمّدْف ٍءْيَش ْنَع ٍذِئَمْوَي َلْيُس اَمَف «٤َجَرَح الو مزا» :لاق ءَيِمْزَأ ْنَأ َلْبَق

 . هيلع قمتم جرح اَلَو لَعْفا» : لاق الإ رح

 نأ َلْبَق رحت نكي هللا َلوُسَر نأ © َةَمَرْخَم نب ٍرَّوْسِملا نَعَو - ١

 . 9يِراَخُملا ُهاَوَر .َكِلذب ُهَباَحْضَأ َرَمأَو ءَقِلَْي
 ْمُثْيَمَر اَذِإ) :ِلكك هللا ُلوُسَر لاق :ْتَلاَق ا َةَشْئاَع ْنَعَو - ۲

 هداك واو دما ارز ناقل الإ ٍءْيَش “اکو ُتيطلا مك لح ْدَقَف ؛ ْمُتْقَلَحَو

 0 ٍهِداَنْسِإ ْيِفَو

 ِءاَسْنلا ىَلَع َسِيَل» :لاق يب يبْنلا نع 44 ٍساَبع نبا ٍنَعَو - 1 ۳

 . "”نَسَح واتساب َدْواَد وُيَأ ُهاَوَر «'"َنْدَضَقُي اَمْنِإَو ءُقْلَح

 )١( ملسمو (۲۱۳/۲) يراخبلا )۲/۹٤٥(.

 .«ءاجو» :(ج) ةخسن يف )00

 .(458/5) ملسمو (؟6/7١؟وا"١/١) يراخبلا (۳)

 .(۱۱/۳) يراخبلا (4)

 ةفيعضلا ىف انخيش لاق )۲٠۲/۲( دواد وبأو هل ظفللاو )١57/6( دمحأ .ظفللا اذهب ركنم )٥(
 ةاطرأ نبا وهو جاجحلا هتلعو فعض هيف ظفاحلا لاق امك دانسإ اذهو :تلق» :074/6)
 لاق مث «. . .هنتم يف هيلع اوفلتخا دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو هنعنع دقو سلدم وهو
 وهف هيف قلحلاو حبذلا ركذ نود نكل ًاتباث الصأ ثيدحلل نأ كلذ نم صخلتيف» :انخيش
 حصي دهاوش ثيدحلل نأ (۲۳۹) ةحيحصلا يف انخيش حضوو :تلق «ركنم ةدايزلا هذهب
 .«ءاسنلا الإ ءيش لك مكل لح دقف ةرمجلا متيمر اذإ» : ظفلب اهب

 .«ريصقتلا ءاسنلا ىلع امنإ» :ننسلا يف (5)

 )٠١١۷/۲(. ةحيحصلا يف انخيش هححص (۲۰۳/۲) دواد وبأ .هريغل حيحص (۷)



 جحلا باتك ۱۹۸ _ مارملا غولب

e Aَنَدأَتسا بط ٍبِلَطُملا ٍدْبَع َنْب َساَبَلا ذأ 8  
 هل ن َنِذَأَك هِيَباَقِس لجأ نِم نم ئم لال ةكمت تن نأ هلك هللا لوسز

 . هلع ّقَفَتُم

 ٍةاَعْرِل ٌصخزأ ةي هللا َلوُسَر نأ هنفَذ ّيِدَع نب مصاَع ْنَعَو 2 8

 مث ءِنْيَمْوَيِل دخلا َنوُمْرَي مث ءرختلا َمْوَي َنوُمْرَي «ىئِم ِنَع ِةَنوُنْيَبلا يف لبإلا
 ."'َناَبِح ُنْباَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ُةَسْمَحلا ُهاَوَر .رفتلا َموُي َنوُمْرَي

 موي هَ هللا Se ES :َلاَق هيض ًةَرَكَب ئبأ ا ۳٦

 ENB . .رخٽلا

 دوا 53 اور .كيدَحلا «.. .قيرشتلا ماي ا اده َسْيَلَأ» :لاَمَف سوُؤَرلا
 E ٍداَنْسِإِ

 ِتْيَبلاِب كُفاَرط» :اَهَل َلاَ هلك يبل نأ اهي َةَسِئاَع ْنَعَو 2
 م هاوَر (َكِتَرْمَع و كحل كيفك ؛ةَوْرمْلاَو اًمِصلا نيبو

 ْيِذْلا عْبَسلا يِف لمر ا هلع بلا نأ ايف ساّبَع نبا نَعَو _-4

 )1١( ملسمو (۲۱۷/۲) يراخبلا )۹٥۳/۲(.

 ) )۲يئاسنلاو (۲۰۲/۲) دواد وبأو (150/0) دمحأ . .حيحص  (V۳ /o)ا (۸4/۳)

 هجام ع نباو )۱۰/۲ ٠١( ءاورإلا يف انخيش هححصو (۲۰۰/۹) نابح نباو )٤/ )۲۸۰لقنو
 ملعلا لهأ نم ةعامج نع هحيحصت .

 ) )۳ملسمو (۲۱۹/۲) يراخبلا ۳۷
 )٤( ةميزخ نبا ىلع هقيلعت يف انخيش لاق (۱۹۷/۲) دواد وبأ .فيعض  ASاتیا

 .«ةعيبر ةلاهجل فيعض

 . ىنعملاب ظفاحلا هركذو (880و4174/5) ملسم (©)



 مارملا غولب ۱۹4 جحلا باتك
 . ئالا ُهَحَحَصَو ءَيِذِمرَتلا الإ ٌةَسْمْخلا ٌهاَوَر . هيف ضا

 َبْعَملاَو ٌرْضَعلاَو َرْهظلا ىَلَص 4 يبل نأ هيل سّنأ ْنَعَو 23 "5

 هاَوَر .هب َفاطَف ٍِتْيَبلا ىَلِإ ّبكَر مث ءٍبَّصَحُملاب ةَدْفَر دَر ت َءاَسِعِلاَو

 ظ . "0َيِراَخُملا

 ٌلُوْرَتلا يأ  َكِلَذ ُلَعْفَت نكت ْمَل اهنأ اقف َةَشِئاَع ْنَعَو - 144١

 .ِهجوُرُخِل َحَمْسُأ ًالزْنَم ناك ُهَنأل كك هللا ُلوُسَر ُهَلَرَن اَمْنِإ :ُلوُقَتَو - حطہألاب
 هةر و ريا سا
 .٠ ملسم هاور

 ْمِهِدْهَع ُرِْجآ دوکي نأ سالا َرِمأ :لاق ام© ِساَبَع نبا ٍنَعَو - ۲

 . يبلع قمتم . ضئاحلا نع فق هنأ الإ ءِتِئَبلاِ

 يف ٌةاَلَص» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق © بلا نب نَعَو 3 ۳
 ُاَلَصَو ءماَرَحلا َدِجْسَملا اإ ُهاَوِس اَميِف ٍةاَلَض ٍِفْلَأ ْنِم ُلَضفَأ اًَذَه يِدِجْسَم

 هأَوَر (ةالَص ةئامب اَذَه يډجسم يف ةالَص نه ُرَضُفَأ مرحلا ِلجسملا يف

 ا نبا هح و ا

 (۱۰۱۷/۲) هجام نباو (570/1) ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۰۷/۲) دواد وبأ .حيحص (۱)
 هيف ناك نإو وهو )١/١/!7( دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو () مكاحلاو

 ىلع انخيش دنع ةلومحم ةنعنعلاب ولو ءاطع نع جيرج نبا ةياور نإف جيرج نبا ةنعنع

 )85/١(. ةحيحصلاو (7/60١و55/5) لا ياللا

 .دنسملا يف هرأ مل ثيدحلا : هيبنت

 .(5؟1/9) يراخببلا )۲)

 يراخبلل (550/1) صيخلتلاو 4/١ ةياردلا يف ظفاحلا هازعو :تلق 0) ملسم ول

 .كلذ لعفت نكت مل اهنأ هيف سيل نكل (551/1) يراخبلا دنع وهو ملسمو
 )٤( ملسمو (۲۲۰/۲) يراخبلا )457/5(.

 حيحص» )١57/5(: ءاورإلا يف انخيش لاق (5494/5) نابح نباو (0/5) دمحأ .حيحص (6)

 .«نيخيشلا طرش ىلع



 جحلا باتك ۰۰ مارملا غولب

 راّصخإلاَو ٍتاّوفلا ٌباَب - ١

 ي شا ُلوُسَر ّرصخأ ْدَق :َلاَق © سابع نبا نَع - ٤

 هاَوَر .الباق ًاماَع َرَمَثْعا ىح ُهَيْذَه َّرَحَنَو ءُهَءاَسِن َعَماَجَو ."''َقَّلَحَف
 30 ِءِراَخُملا

 ٍتْنِب ةَعاَبَص ىلع لَ يبن لحد :ثَلاَق اهي َةَشِئاَع ْنَعَو 2 6

 ااو جلا ا ينإ !هللا لوُسَر اي :ْتَلاَقَف ‹ اه بِلطُملا ٍدْبَع نْب ٍرْيبْرلا

 ىبسص (يِنَتْسْبَح ُثْيَح ىّلِحَم أ : ىِطرَتْشاَو يجحا : هلع يبنلا لاَقَف ةَيِكاَش

 ا

 ذاق لبا ني جلا لَ ل دل هر وأ زيت نما :ككو هللا لوس

A REهاو .َقَدَص :اَلاَقَف ؟كلذ ْنع َه ٌةَريَرِه انآ سابع نبا  

 . “يزيرتلا هح اشغل
 لوألا ءزُجلا ٌرخآ اذه]

 «تاداّبعلا» عبر رخآ وغو باتكلا اذه نم فضلا َوُهَو

 5 ”[عوبيلا ب ا نا رجلا يف ىف ة هولي |.

 .«هسأر قلحف» : حيحصلا يفو )١(

 .(۱۱/۳) يراخبلا (۲)

 .(858/5) ملسمو (9/9/) يراخبلا (۳)

CVV) يذمرتلاو )۱۹۸/٥( يئاسنلاو (۱۷۳/۲) دواد وبأو (500/) دمحأ .حيحص )٤( 

 هجام نباو )۲۸/۲ ٠( ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو )۳/ )۱۱٤نيسحت ىلع ًاقلعم

 هدانسإ لاحل ولو احيحص نسحا : :هنم قالوب ةخسن يفو :تلق» :يذمرتلا

 .«تاقث مهلك هلاجر نإف

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (8)



 مارملا غولب | ۰۱ عويبلا باتك

 عوديلا ب تاّتك - ۷

 هنِم ُهَّع يهُن اَمَو ِهِطوُرش باب - ١

 ُبَيَطَأ بسلا يأ َلِيْس ةي ينل نأ هڪ “مفارز نب َةَعاَفِر ْنَع - ۷

 . "ئالا ُهَحَحَصَو «ُراَربلا ُهاَوَر ؛روُرْبَم عِئَب ُلكَو ودّي لُجَرلا ُلَمَع١ : لاق

 َلوُقَي ايي هللا لوُسَر َعِمَس ُهْنَأ © هللا ٍدْبَع نب ٍرِباَج ْنَعَو 2 4
 «ريِرْئِخَلاَو َةَتْيَملاَو «رْمَخْلا م عيب مرح لوُسَرَو هللا ْنإ» :ةكَمب َّوُهَو حفلا ماع

 اهب یل هتف ؛ةَئْيَملا َموُحش َتْئَأَرَأ !هللا َلوُسَر اَي :َلْيِقَق . ؛ماَنضَألاَو

 .؛ُماَرَح َوُه ءال» :َلاَقَق ؟ساتلا اهب ٌحبْصَتْسَيَو ُدوُلُجلا اهب ُنَهْدُتَو ءُنَمَسلا

 ْمِهِيْلَع َمْرَح امل هللا نإ دولا هللا َلَتاَق» : كلذ َدْنِع ةه هللا لوسَر َلاَق م

 . هيلع قمم هُهََمَت اولا هوُعاَب مت ُوُلَمَج اًهَموُحُش

 يف فنصملا هاورو» : لبسلا يف يناعنصلا لاقو رازبلا دنسمو ةثالثلا لوصألا يف ةاذك )١(

 يف يطويسلا هجرخأو دمحأل هازعو ةاكشملا يف هلثمو جيدخ نب وبا

 نب عفار نب ةعافر : ةعافرب ديرأ هنأ لمتحيو : ليق ت ياد عقار نع اجا نالا

 نبا وه ةيابعو هدج نع هيبأ نع جيدخ نب عفار نب ةيابع نع يناربطلا ءاور دقف جيدخ

 .«هيبأ نع هلوق فنصملا نم طقس نوكيف جيدخ نب عفار نب ةعافر

 تارت حما /۲) مكاحلاو (راتسألا فشك / ۸۳/۲) رازبلا .هريغل حيحص (؟)
150١ ١ 69/0( e ). 

 .«ىلطي» : نيحيحصلا يف (۴)

(IV) ملسمو (0) يراخبلا )٤( 



 عويبلا باتك ۲ مارملا غولب

 اذإ» : وقي ل هللا E : لاق هل ٍدوُعْسَم نبا نعو - ۹

 (ِناَكَراَتتي ذأ َةَعْلَسلا بر لومي د أم لْوَقلاَف < ةَ نب امه ت ِناَعياَبَتملا فلَتخا

O O E97 ةكالا ُةَححَص  . 

 نع ىَهْن ا هللا لوسز ن 5 َّيِراَصْنألا دوعسَم يب نعو 6

 “اع یف هالا كارلو عشنا رو «تلكلا نفت

 ذك هَل ٍلَمَج ىلع "ناگ هنأ 4 هللا ِدَْع ِنْب باج ْنَعَو _ 1
 َراَسف «هبَرضو “يل اَعَدُف ا يبْنلا يِنَمِحْلَف : لاق «هبَيَسي نأ داراق ءاّيعأ

 هيِعبا ` لاق م ل :تلق lS هْيِيْعب) : لاق .ةهلثم أ مل ا

 لَمَجلا لاب هنت ُتْعَلَب اَمَلَق  ْيِلْمَأ ىلإ ُهَئاَلْمَُح ا ةَيِقْوأب هع

 دخل كّنْسَكاَم ی : لاق ءْيِرَثَأ يف ذ َلَسْرَأَ (ٌتْعَجَر 5 ْيِنَدَقَنَف

 اَذَهَو ءهْيَلَع 2 + «كل وهف ET اَرَدَو َكَلَمَج ذخ ؟َكَلَمَج

 . ملم ! ٌقاَّيَسلا

 لام هَل نكي ملو a أ :َلاَق ُهْنَعَو _ ۲
 ےس ا

 0 فتم .هعابف ةي يبْنلا هب اعدف «هریغ

 TT اک ةَنوُمْيَم ْنَعَو - ۳

 وَر «ُوُلُكَو ءاَهَّلْوَح اَمَو اَموُقْلأ» :َلاَقَق ؟اَهْنَع هلي ُىبنلا َلْيَسَف «هْيِف ْتَناَمُف

 يذمرتلاو )۳٠۲/۷( يئاسنلاو (785/) دواد وبأو )177/1١( دمحأ .هريغل حيحص )١(

 ااا ءاورإلا يف انخيش لاق )٤٥/۲( مكاحلاو (۷۳۷/۲) هجام نباو (0700)

 . «هقرط عومجمب يوق
 .(۱۱۹۸/۳) ملسمو (۱۱۰/۳) يراخبلا (؟)

 ريسي» :نيحيحصلا يفو «لبسلاو (ج)و (أ) ةخسن يف اذك (۳)

 .«ةيِقوب» :ملسم يف )٤(

 .(7١؟؟6١) ملسمو ۲٤۹( ۔ )۲٤۸/۳ يراخبلا (©)

 .(۱۲۸۹/۳) ملسمو (۱۹۲/۳) يراخبلا (0



 مارملا غولب ۴۳ عويبلا باتك-۷

 "ماج نْمَس يف : يئاسْنلاو لك دارو 4 'ىراځبلا

 ِتَعَقَو اًذِإ» :ِهلك هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَك هن َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو - ٤
 اَلَق ًاعِئاَم َناَك ْنِإَو ءاَهَلْوَح اَمَو اَهوُقْلَأَف ًادِماَج َناَك نِ ؛ٍنْمّسلا يف ُهَرأَملا
 ج ر ٌيِراخَملا هيلع َّمكَح دقو «دواد E ُهاَوَر (ُهوبَرُفَت

 . ”مَهَولاب

- 

 NT لاف : لاق ريبزلا يبأ نعو 2 06

 َبْلَك الإ : َداَرَو يِئاَسنلاَو لم ٠ هأَوَر . كلذ نع يَ لا رج : لاق

 هأ ُتْنتاَك :َلاَقك ٌةَربرَب ينثءاج :ْتَلاَق اک َةَمِئاَع ْنَعَو 2 57
 َكْلْمُأ ٌبَحَأ ْنِإ :ُتْلُقَف . َيِنِئِِيِعَأَ هيفا ماَع لك يِف تار عشت ىَلَع
 ٍ؛ْمُهَل ْثلاَقَ اّهِلْهَأ ىلإ ة ةَريرَب ْتَبَمَذَه ءُتْلَعَف ىل كؤالَو ن کیو ْمُهَل اَهَّدُعَأ

 ْدَق ينِإ :ْتَلاَمَك ءٌسِلاَج ةي هللا ُلوُسَرَو ءْمِهِدْنِع ْنِم ْتَءاَجَف كاَمهْيَلَع اوبا

 هلك ئبنلا َعِمَسَف ءْمُهَل ُءاَلَولا َنوُكَي نأ الإ اوبأَف ْمِهِيَلَع كلف تضَرَع

3 

(YIN) )۱( 

 يف ةذاش ةا هاله نأب انخيش هبن :تلق (۱۷۸/۷) يئاسنلاو (۳۳۰/۱) دمحأ .ذاش (۲)
i nt)6/٤(. ف  

 عماجلا فيعض يف انخيش هفعضو )۳۹٤/۳( دواد وبأو )١١0/5( دمحأ .فيعض (۳)

 .(7/4) ةفيعضلا يف كلذ طسبو )١/547(
 )٤( ملسم )۱۱۹۹/۳(.

 ةحيحصلا يف انخيش لاقو . حيحصب وه سيل :لاقو (۹٠۳و۱۹۰/۷) يئاسنلا . حيحص )6(

 اهب ةملس نب دامح درفتل ؛ديصلا بلك» ةدايز ينعي يئاسنلا نأك :تلق» 0/١٠٠(:

  ةيارد حيحص ءانثتسالا ىنعم نكل . . .يتأي امم اهريغلو ةمدقتملا قرطلل هتفلاخمو

 لحو هعيب لح كلذك ناك امو ديصلا بلك ءانتقا حيبت يتلا ةحيحصلا ثيداحألل
 مقرب يتأي اميف هتجرخف ىرخألا دهاوشلا ضعب هل تدجو مث» :انخيش لاق مث « . هنمث

 .«هلل دمحلاو ًاضيأ ةياور 0 ۰)



 عويبلا باتك-۷ ٤ مارملا غولب

 اَلَولا اَمْنِإَف ءءالّولا ُمُهَل يِطرَتْشاَو َهيِذُح» :َلاَقَق ّىبْملا ُةَشِئاَع ْتَرَبْخَأَف

 َدِمَحف '' سالا يف لكي هللا لور ما م ‹ افيو هس هَعئاَع ثّ قمع ْنَمِ
 تثق اطر ٌنوطِرَتْشَي ٍلاَجر لا ا U OE هْيَلَع یاو هللا

 ءلِطاَب وُهَف هللا ٍباَتِك يِف َسْيَل ٍطْرَش ْنِم َناَك ام ؟َلَجَو رع هللا ٍباَتِك يِف
 ْنَمِل ُءاَلَّولا اَمْنِإَو ءُنَْوَأ هللا ٌطْرَشَو ءُنَحَأ هللا ٌءاَضَق ِءِطْرَش ةئام ناک ْنِإَو

 ءاهْيِرَتْشا» :َلاَق مِلْسُم َدْنِعَو ءَيِراَخُبْلِل ظفللاو ."ييَلَع ُقَمَتُم (َقَمْغَأ

 . «ًءالّولا مهل ْيِطِرَتْش هاو ءاَهيقَيْعَأَو

~n ۷ءدالرألا تابا عیب ْنَع ٌرَمَع ىَهَن :لاق 4 0 نبا نعَو  

 َتاَم اًذِإَف هَل اَدَب اَم اهب م ْعِتْمَتْسُي «ُتَرْوَت الو ءُبَمْؤَت الو ءُءاَبُت ال :لاَقَق

 .'*”هِهَوَف ٍةاَوَّرلا ضْعَب ُهَعَفَر :َلاَكَو يقهيبلاو كلام ُهاَوَر .ٌةَرُخ َيِهْف

 ِداَلَْألا تاهم اَئَيِراَرَس ُعْيِبَن انك :َلاَق هڪ رباَج ْنَعَو 2 ۸
 َيِنطْقَراَدلاَو ْهَجاَم ُنْباَو َيِئاَسنلا ُاَوَر .ًاسأَب َكِلذِب ىرن ال ءّىَح هلك بلاو

 . ناخ نا و

 م س هل و 3 2 . 1 هم 0 م 5-0

 نع ويم هللا لوسَر ىهن :لاق اه هللا ٍدْبَع نْب ٍرباَج ْنَعَو 9 ۹
eسا 4 ر ق ل وا ا مود ص غ0 هاربا ريب ص ل 0 6  

 . لمجلا بارض عيب نعو :ةياور يف دازو ¢ ملسم هاور . ءاَملا لضف عيب

 ثيدحلا يراخبلا ركذو ةثالثلا لوصألا يف ةدوجوم ريغ يهو ؛ًابيطخ» :يريهزلا انه داز (1)
 .انه ظفاحلا هقاس امل قباطم ظفلبو اهنودب هحيحص نم نينطوم يف

 امف» :(ج) ةخسن يف )۲)

 .(و1/۲) ملسمو 4٦) _ ۳ ) يراخبلا (۳)

 هل ظفللاو (747وا"١٠/47) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (۷۷/۲) كلام .حيحص (5)
 .(184/5) ءاورإلا يف ًافوقوم انخيش هححصو

(o)نباو )١5/5( ينطقرادلاو )۸٤۱/۲( هجام نباو (۱۹۹/۳) ىربكلا يف ف يئاسنلا . . حيحص  

 . ملسم طرش ىلع )١184/5( ءاورإلا يف انخيش هححصو )١50/١١( نابح

 .(۱۱۹۷/۳) ملسم (5)



 مارملا غولب ٠6 عويبلا باتك

 بشع ْنَع ةي هللا َلوُسَر ىه :لاق 4 َرَمُْع نبا ٍنَعَو - 5
 . "”َيِراَخُبلا ُاَوَر .لخقلا

reهيا وع  

 يران عدلا هْيَلَع ّقَفَتُم 3 يف 7

 قمتم .هيبه ْنَعَو ءالولا عْيَب ْنَع ىن ةي هللا لوُسَر نأ َهْنَعَو 9 5
 . "هلع

 عْيَب ْنَع ةي هللا لوُسَر ىه :لاق هك َةَرْيَرُه بأ ْنَعَو - ۳
 1 Uil ا مس دل ل

 5 ملسم هاور .رّرعلا عيب نعو ءقاصحلا

 ُهْعِبي اَلَق ًاماَعَط ىَرَتْشا نَم» :َلاَق لت هللا َلوُسَر نأ ُهْنَعَو 2 5
 .©©ةلشم ُهاَوَر كلاي ىنع

 اَور .ِةَعْيَب ىف نْيَتَعْيَب ْنَع ةَ هللا َلوُسَر ىَهَن :لاق ُهْنَعَو 9 6
 . ”َناَبِح ُنْئاَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو َيئاَسْنلاَو ُدَمْحَأ

 .«ابرلا وأ اَمُهُسْكْوَأ هلق ٍةَعْيَب ْيِف ِنْيََعَِب َعاَب ْنَم» :َدْواَد يال

 )١( يراخبلا )۱۲۳/۳(.

 .(1155 ١1١69 /) ملسمو (41/) يراخبلا (۲)
 )١١56/90(. ملسمو (0) يراخبلا (۳)

 )٤( ملسم )١١5/6(.

 .(۱۱۹۲/۸۳) ملسم (©)

 نابح نباو )٥۳۳/۳( يذمرتلاو (596/0) يئاسنلاو (۳۲٤و۲/٤۱۷) دمحأ .سح (5)

 .«نسح هدانسإو :تلق» )١59/0(: ءاورإلا يف انخيش لاق )۳٤۸/۱۱(

 دنس اذهو :تلق» :(519/50) ةحيحصلا يف انخيش لاقو )۲۷٤/۳( دواد وبأ .نسح (۷)

 .«ىلحملا يف مزح نبا مث يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححص دقو نسح



 عويبلا باتك 01065 مارملا غولب

 َلاَق :َلاَق ِهَدَج ْنَع ِهِئِبَأ ْنَع ٍبْيَعش نب وِرْمَع ْنَعَو 2 5

 مل ام نر الر عيب يف ِناطرش الَو ا : كك هللا لوسَر

 ْنِباَو يذمزتلا ه هححصو ةسمخلا هأَوَر (كَدْنِع َسْيَل ام ُعِئَب الو نمضي

 . ''”هكاَحْلاَو َةَمْيَرْخ

  eا «ثيدخلا 0

  aTرغ و وهو

 كلام ُهاَوَر .ٍناَبْرْعلا عيب ْنَع ةي هللا ُلوُسَر ىه :َلاَق ُهْنَعَو - ۷
 1 )٤(

- 

 هس (۳) >7 ا

 هب ٍبْيَعش نب ٍورْمَع ْنَع ينل :لاق

 هلق اَمْلف ءٍقوسلا يف ْأَتْيَر ُتْعَبا :لاق غ َرَمَع نبا نَعَو - 4

 ِدَي ىَلَع َبرْضَ نأ تف ادع احر هب ِٰناطعأَق 0 ْيِنَِقَل ُهّنبَج وتس

 تباً ُنْب ُدْيَر َوُه اد ءُتَّفَتلاَف ءْيِعاَرِذِب يِفْلَح ْنِم ُلَجَر َدَحَأَف ءلُجَرلا

 ىه كي هللا َلوُسَر إف ؛َكِلْحَر ىَِإ هروح ىَتَح غلا ُتْنَع هبت ال :َلاَق
 ُدَمَحَأ ُهاَوَر .ْمِهِلاَحِ ىلإ ُراَجَتلا اَهُرْوُحي ىَنَح ءُعاَتْبُت ُتْيَح ُعَلسلا َعاَبَ نأ

 . ئالار َناَبِح E O طقللاو ةداك لات

 يذمرتلاو (515١و788//) يئاسنلاو (۲۸۳/۳) دواد وبأو (۱۷۸/۲) دمحأ .نسح (۱)

 )۸٦۸/۲(: ةاكشملا يف انخيش لاقو (۱۷/۲) مكاحلاو (۷۳۷/۲) هجام نباو (075/0)

 .ًاضيأ )٠٤١/٥( ءاورإلا رظناو : تلق «نسح هدانسإو»

 .(”*ه/5) طسوألا يف يناربطلاو )١58( ثيدحلا مولع يف مكاحلا (۲)

 عقوف ىيحي ةياور يف امأ (77/7١؟5) ديهمتلا نم دافتسي امك يبنعقلا ةياور يف درو اذك (۳)

 ( .هب ورمع نع هدنع ةقثلا نع كلام نع
 .«فيعض هدانسإو» :(877/؟) ةاكشملا يف انخيش لاق (0:94/5) كلام .فيعض )٤(

 مكاحلاو )50/1١”7( نابح نباو (۲۸۲/۳) دواد وبأو )١91/0( دمحأ .هريغل نسح ()

 .هدهاوشب (5354/7) دواد يبأ حيحص يف انخيش هنسحو (٠5/؟)



 مارملا غولب ۷ عويبلا باتك ۷

 بأ .عْيقبلاب لبإلا عيب نإ !هللا َلوُسَر اي :ٌثْلُق :لاق ُهْنَعَو 9 64

 ذه نم اذه ذْخآ ءَريِناَندلا داو مِاردلاب ُعْيبأَو .مِهاَّرَدلا د ٍريئاَندلا

 اهم وي رعسب ىدا هنأ 0 ال» : لك هللا لوس لاَقَف ؟اًذه نم هذه ِْطْعَأَو

 . كالا ُهَحَحَصَو ؛ُةَسْمَخلا ُهاَوَر يش اًمُكَتِيَبَو اَهَرَفَتَت ْمَل اَم

(YT) oq * مهو ه ا د كو ١ 5 EE 

  2هيلع قمم . شْجّنلا نَع كي هللا لوسَر ىَهَن :َلاَق ُهْنَعَو ,

 َةَلَقاَحُملا نَع ىه يب يتلا نأ © هللا ٍدْبَع نب رباَج ْنَعَو - ١"
 هَجاَم َّنْبا الإ ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر .َمَلْعُت نأ الإ ءاّيثَتلا نَعَو ةَرَباَخُملاَو ءةَئباَرُملاَر
 . "”َيِذِمَرَتلا ا سس و

 ةَّلَئاَحُملا نَع لي هللا ُلوُسَر ىَهَت :َلاَق ك4 سنأ ْنَعَر - 51
 . '2”يراَخْملا ُهاَوَر .ةَئباَرُملاَو ةّدَباَتُملاَو ءَةَسَماَلُملاَو ءةَرَضاَخُملاَو

 ٠ :نلك هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق اإ سابع نبا نع سّواط ْنَعَو  ”ا/*

 ٌعِيِبي اللا و ام : اه ِساَبَع نبال تلق . «دابل ٌعيبَي الو َناَبكرلا اًوُلت

 ”َيِراَخُبْلِل ظْفَللاَو ِهْيَلَع قمم ارامي هل ا ُنوكَي ال : لاق ؟«داّبِل ٌرِضاَح

 ءَبَلَجلا اوُقَلت ال» :6 هللا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق هه َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو "4

 . لم ُهاَوَر «رايخلاب َوُهَف قولا ُهُديَس ىّتأ اًذإَف ؛ُْنِم َيِرْتْشاَف يفلت ْنَمَ

 يذمرتلاو (87و١78//) یئاسنلاو )۲٠۰/۳( دواد وبأو (۱۳۹/۲) دمحأ .ًاعوفرم فيعض ()

 نإف برح نب كامسب )١174/5( ءاورإلا يف انخيش هلعأو (770/1) هجام نباو (244/6)

 .هعفر يف أطخأ ًاكامس نأو هفقو ىوقو ةبرطضم ةمركع نع هتياور
 )١151/0(. ملسمو (91/8) يراخبلا (؟)
 (۳۷/۷) يئاسنلاو (۲۹۲/۳) دواد وبأو ءءانثتسالا نود ©20) دمحأ .حيحص (۳)

 )٦٥۳/۲(. دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو )٥۸٥/۳( يذمرتلاو

 )4( يراخبلا )۱۰۲/۳ - ٠١۳(.

 )( يراخبلا )۳/۹٤( ملسمو )9//١١51(.
 .(۱۱۵۷/۳) ملسم 6



 عويبلا باتك ۲۹۸ مارملا غولب

 الو ءداَبِل ٌرِضاَح م يبي ْنَأ لب هللا ُلوُسَر ىه :َلاَق ةْنَعَو 9 0

 000 E RE هجا عب ىلع لجَرلا م ٌعِيبَي الو ءاوُشَجاَتَت

 ال :“"؟ِهلْسْمِلَو هيلع ْنَمَتُم .اَهِئاَنِإ يف ام ًامْكَتِل ءاهَخأ قالط ُةَأْرَملا ُلَأْسَت
 ظ 5 ا موس ىَلَع 0 "شی

 لب هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :2*[َلاَق] ه5 يراصنألا َبوَيَأ يبأ ْنَعَو 2 ١

 اَوَر ؛ةَمايِقلا ْمْوَي هب َنْيبو هيب هللا قرف اَمِدَلَوو ةَدِلاَو َنْيَب قرف ْنَم» :ُلوُقَي
 لاَقَم هداك ْيِف نِكل 2”[و] ءُمِكاَحلاَو َيِذِمرَتلا ُهَحَحَصَو ءُدَمخأ
 7 ٌدِهاَش ا

 نأ اي هللا ُلوُسَر يِنَرَمُأ :َلاَك هڪ بلاط يب نب َيِلَع ْنَعَو - "ا

 لكي يبل كلذ ُتْرَكَذَخ اَمُهَتَْب ُتْقَرْفَم ءاَمُهتْعِبَف ءَنْيَوَحَأ نَْماَلُع مْ
 ُهَلاَجِرَو أ هأَوَر (ًاعيِمَج الإ اًمهْعبت الو ءاَمُهْعِجَتْراَف ءاَمُهكِرْدَأ» :لاَقَف

 يِئاَربَطلاَو ْمِكاَحلاَو َناَبِح ُنْباَو ٍدوُراَجلا ُنِئاَو َةَميَرُح نبا ُهَحَحَص ْذَكَو تاق
 ظ . “ناطقا ْنِباَو

 )١( ملسمو (41/8) يراخبلا )1١8/1(.
 )۲( و۱۰۳۳/۲) ملسم ۳/٤ ۱١١(.

 .«موسي ال :(ج) ةخسن يف (۳)

 . (هيخأ موس ىلع» : ملسم حيحص يف يذلاو لوصألا يف اذك (5)

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )٠(

 ( . (أ) ةخسن نم ةدايز (0)

 ةاكشملا يف انخيش لاق )٠٥١/۲( مكاحلاو )١1714/4( يذمرتلاو )1١7/0( دمحأ .نسح (۷)

 .«نسح هدانسإ» :(۱۰۰۳/۲)

 تاقث لار : تلق (١؟5/؟) مكاحلاو )۱٤۸/۲( دوراجلا نباو (۹۷/۱) دمحأ .حيحص (۸)

 ةبتع نب مكحلاو ةبورع يبأ نب ديعس نيب عاطقنا دمحأ دانسإ يف نكل ظفاحلا لاق امك

 مكاحلاو )٠٥/۳( ينطقرادلا دنع ةبعشو دوراجلا نبا دنع هسينأ يبأ نب ديز هعبات نكل

 .(؟7/5) ةيارلا بصن رظناو ناطقلا نبا هححص ةعباتملا هذهلو )۲/٥٤(



 مارملا غولب ۹ عويبلا باتك-۷

 َلاَقَف ءال ْرْعَسَف ءُرعّسلا الَع !هللا لوسر اي :ساتلا لاقف ةَ هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع

 ينإ «ٌقِزاَرلا طلا ‹ضبإاقلا ٌرَعَسِملا وه هللا نإ : ا هللا لوسر

 لام الو م يف ٍةَملظَمِب يبطي مكن ذأ سيو ىلاَعت هللا یل اوشا

 ا نبا هَحَحصَو «َيِئاَسْنلا الإ حلا هأَوَر

 :لاق هلم هللا ٍلوُسَر ْنَع ء ل هللا ِدْبَع نب ٍرَمْعَم ْنَعَو - 5 032

 00١ | هور « طاح الإ تحب

 لبإلا اوُرَصُت ال» :لاق يب ّيبنلا نَع ه َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 2
 ًءاَش نإ ءاهَبَْلْحَي نأ َدْعَب نْيَرَظَنلا ر رْيَخِب "”هنإف ُدْعَب اَهَعاَْبا نَمَق , ؛َمتَعلاَو

 وهف :مِلْسُمِلَو هيلع ّقَمَتُم 0 ْنِم ًاعاَضَو 6 َءاَش ْنِإَو < ا

 ْنَّم ًاعاَص اَهَعَم ّدَرَو» : َيِراَخْبلا اَهَقْلَع هل ٍةَياَوِ فو (00(مايأ ةَنالَث ٍرايِخلاِب

 . ككا ُدْمَتلاَو :َيِراَخُبلا لاق ''0ءاَرْمَس ال ماَعط

 اَمدَرَف َةَلْفَحُم ًةاَش ىَرَتْشا نم :لاق هه دوُعْسَم نبا ٍنَعَو 2 ١
 . “رمت ْنِم : َيِْيِعاَمْسِإلا َداَزَو ءَيِراْخْبلا ُهاَوَر . ًاعاَص اَهَعَم دريل

 (1/١751؟) هجام نباو )٠۰٥/۳( يذمرتلاو (۲۷۲/۳) دواد وبأو )١157/9( دمحأ . حيحص )000(

 وهو حيحص هدانسإو :تلق» )١95(: مارملا ةياغ يف انخيش لاق )۳٠۷/١١( نابح نباو
 )١51/9(1. صيخلتلا يف ظفاحلا لاق امك ملسم طرش ىلع

 .(۱۲۲۸/۳) ملسم (۲)
 . وهف :(جو ب) ةخسن يف (۳)
 )۱۱٥۹/۳(. ملسمو «هل ظفللاو (۹۲/۳) يراخبلا (5)

 )٥( ملسم )۱۱٥۸/۳(.
 .(۱۱۵۸/۳) ملسم )%0

 : يراخبلا ةرابع ىلع ًاقلعم )٥۲/۲( يراخبلا رصتخم يف انخيش لاق (4۲/۳) يراخبلا (۷)
 هتلدبأ وأ هيلع صنت مل يتلا تاياورلا نم ًاددع رثكأ رمتلا ىلع ةصانلا تاياورلا نأ ينعي
 امأو «فلؤملا هركذ املف :ةياورلا امأ «ةياردو ةياور حجرأ يهف :تلق .ماعطلا ركذب

 .«رهاظ وه امك رمتلا تاياور اهنيبت ماعطلا ةياور نألف : ةياردلا

 .(4۲/۳) يراخبلا (8)



 عويبلا باتك 11۰ مارضلا عوني

 00 و 1 < مى م نال 00 3 يأ e 2+ 8 هم

 'ةَرْبَص ىَلَع ٌرَم ةي هللا َلوُسَر نأ هيض َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 2 5

 بحاص ای اذه اَم» :لاَمَق اللب اأ ْتلاَتَق ءاهيف هد َنَحْدَأَف ءماَعط

 َقْوَف ُهَتْلَعَج الفأ» :َلاَق !هللا َلوُسَر اَي ءُءاَمَسلا ُهْيَباَصَأ :َلاَق ؛؟ماعطلا
 ,Ys) هو 1

 , مِلسم هاو َر ؟ينِم َسِيَلَف شع نم ؟ساتلا هاري ْيَك ءماعطلا

 :هكك هللا لوسَر َلاَق :َلاَق ف هيأ نع َةَدْيَرُب نْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 58
 راثلا ّمُحَقَت ْدَقَف ءًارْمَح ُهدِخْنَي ْنَمِم ُهَعيِبَي ىح ءٍفاطققلا َماَيَأ بِلا َسّبَح نم
 0 داتسإب (ِطَسْوَألا» يف ف يَناَرَبطلا هور (ةريصب ىلع

 حجاّرْخلا» :لي هللا َلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق اه6# َةَشِئاَع ْنَعَو - ٤

 ُنْباَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحصَو ءَدْواَد وُبَأَو ٌيِراَخْبلا ُهَمَعَضَو ءٌةَسْمَحلا ُهاَوَر ؛ٍناَمّضلاب

 . *”ٍناطَقلا ُنْباَو ُمِكاَحلاَو َناَبِح ُنْباَو ٍدوُراَجْلا ُنْباَو َةَمْيَرْخ

 هب َيرَتْشَيِل ًارائُيِد هاطغأ هيي ئبّنلا نأ يڪ يقرابلا َةَوْرُع ْنَعَو 2 6

 ٍةاَشِب ُهاَنأَف ءرائْيِدب اَمُهاَدْخِإ َعاَبَف ءَنْيَئاَش هب ىَرَئْشاَف  ٌءاَش ؤأ  ءٌةّيِجضأ

 هاَوَر .ِهْيِف َحبَرَل ًاِباَرُث ىَرَتْشا ْوَل َناَكَف ءِهِعْيَب ىف ةَكَرَبلاب هَل اَعَدَ هراَئْيِدَو

 .حيحصلا يف تسيلو «نم» :(ب) ةخسن يف )١(
 )۲( ملسم )١/494(.

 أطخأ دقلو» )٤۲۹/۳(: ةفيعضلا يف انخيش لاق (594/5) طسوألا يف يناربطلا . عوضوم (۳)

 يف لاقو «صيخلتلا يف هيلع تكسف ًاشحاف أطخ ثيدحلا اذه يف رجح نبا ظفاحلا

 ثيدحلا ةفآ نأ انخيش ركذو «. . .نسح دانسإب طسوألا يف يناربطلا هاور :مارملا غولب
 اا نعو ا :هنأ متاح يبأ نع لقنو «ملسم نب نسحلا

 . عوضوم ثيدح : هنأ يبهذلا نعو .ركنم .ثيدح

 )٤( دواد وبأو (594/16) دمحأ .هريغل نسح )۳/۲۸٤( يذمرتلاو (5904/9/) يئاسنلاو )٥۸۱/۳(

 )١6/5( مكاحلاو (۲۹۸/۱۱) نابح نباو )١594/5( دوراجلا نباو (05/؟) هجام نباو

 امك لوبقلاب ءاملعلا هاقلت دقو اميس ال» :لاقو )٠١۹/١( ءاورإلا يف هقرطل انخيش هنسح

 .«يواحطلا رفعج وبأ مامإلا ركذ



 مارملا غولب ۲۱۱ قا

 قست ملَو ©« ثيدح نمض يف ٰيراخبلا ا دقو ¢ الا الإ لا
 ي ھت

 . ””هاّرج نب ميِكَح ِثْيِدَح ْنِم ًادهاَش ُهَل َيِذِمْرَتلا َدَرْوَأَو ظل

 ام ِءاَرِش ْنَع ىَهَن هلك ئبنلا نأ هذ يرذخلا ٍدْيِعَس م بأ ْنَعَو 2 5

 دبعلا ءا رس نعو ءاًهِعوُرض ْيِف ام عْيَب ْنَعَو ّعَضَت ىَتَح ماّعْنألا ٍنوطُب ْيِف

 ىتح تاَفَدَصلا ءاَرِش ْنَعَو َمَسُفَت ىتح مِناْعَملا ءاردك ْنَعَو . ّقبأ وهو

 0 اتشإپ َيِنطْاَلَو ُاََلاَو َجاَم نا ُاَوَر .ٍصِئاملا ةبرَص ْنَعَو ضيف
9 

٠. 

 ١ .٠ ل

2 

  - AVا ْنَعَو  RE:ِِلَع هللا لوس لاق :لاَق شط دو ١

 باوصلا نَا ا زاشاو :(دمحأ هاَوَر (ٌرَّرَع هنإف ؛ِءاَملا ىف لمَّسلا اوُدَمْشَت
(Vrs 

 همفو

 َرمَك َعاَبُت نأ ب هللا َلوُسَر یھت :لاق © سابع نبا ٍنَعَو 2 ۸

 ُيِناَرَبْطلا هأَوَر . عِرَض يف نبل الو ِرْهَظ ىَلَع فوُص َعاَبي الو مط یت

 َوُهَو :ةَمِرْكَعِل (لْيِساَرَملا» وا أ َيِنطْفَراَدْلاَو (ِطَسْوَأْلا» ىف يف

 (۸۰۳/۲) هجام نباو )٥٥۹/۳( يذمرتلاو (؟057/9) دواد وبأو ("ا/0/5) دمحأ . حيحص )010(

 .ًاضيأ يراخبلل هازعو )١714/5( ءاورإلا يف انخيش هححصو

 .(557/4) هظفل قاس لب (؟)
 دواد يبأ فيعض يف انخيش هفعضو عاطقنالاب هلعأو )/٥٥۸( يذمرتلا .فيعض (۳)

(۳A7 . 

 (177/0) ءاورإلا يف انخيش هفعضو )٠٥/۳( ينطقرادلاو )۷٤١/۲( هجام نبا .فيعض (5)

 يف مزح نبا ههجو نيب دقو» :لاقو مزح نباو يقهيبلاو يذمرتلا نع هفيعضت لقنو
 رهشو نولوهجم يدبعلا ديز نب دمحمو ميهاربإ نب دمحمو مضهج» )۳۹١/۸(: ىلحملا
 «. . .للعلا يف متاح يبأ نبا هلعأو «كورتم

 .أطخ وهو (يبأ» :(ج) ةخسن يف )6(

 يزوجلا نباو بيطخلاو يقهيبلاو ينطقرادلا هفقو حجر اذكو )88/١”( دمحأ .فيعض (5)

 .(59/6) عماجلا فيعض يف انخيش هفعض ثيدحلاو (۷/۳) صيخلتلا يف امك



 عويبلا باتك-۷ ٠> ۱۲ مارملا غولب

 يوق ٍداَنْسِإِب «ساّبَع نبا ىَلَع ًافوُقؤَم ا ا .ٌمِجاَرلا
OFS E i 

 يِقهيبلا هحجرو

 ِنيِماَضَملا ِعِنَب ْنَع ىَهْن كك يبنلا نأ هر َرْيَرُه ْيِبَأ نَعَو 7 ٩۹
 . ”فْعَض ِهِداَنْسِإ ْيِفَو ءُراّرَبلا ُهاَوَر . حيقالَملاو

 لاَقأ ْنَم» :ِةك هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق هل هريره يب ْنَعَد 2 ۰
 ا و و وبا و اع هللا لاا ت ايل
 ا

 راّيِخلا ٌباَب - ۲

 َعياَبَت اذه :لاَق ةي هللا ٍلوُسر ْنَع 4 َرَمُع نبا نع 2 0١

 ْرْيَخُي وأ ءاعيِمَج اَناَكَو اََرَقَتَي ْمَل اَم ٍراَيَخلاِب اَمُهْنِم ٍدِحاَو ُلُكَف ٍِناَلُجَرلا
 يبا َبَجَو ْدَقَف َكِلَذ ىَلَع اَعِياَبَتُك َرَحآلا اَمُهُّدَحَأ َرْيَخ ْنِإَف ءَرَخآلا اَمُهُدَحَأ

 سو

 5 قمتم هيلا َبجَو ذك َِيَبلا اَمُهِم َدِحاَو كرنب لَو اياب نأ دعب ارت نإ

 . ”هلْسُمِل ُظْفْللاَو ءهْبلَع )02

 )١( طسوألا يف يناربطلا )5/١ ير )١14/6( ص) ليسارملا يف دواد وبأو ١158(

 يقهيبلاو )6/:0(.

 (594١/؟) ةياردلا يف هتلع نع ظفاحلا حصفأو (دئاوز رصتخم )٥٠۷/١/ رازبلا .حيحص (۲)
 ةياردلا يف ظفاحلا لاقو :تلق «. . .فيعض وهو رضخألا يبأ نب حلاص هيفو» :لاقف

 كرو هد لس ياا وم نعول ف حيحص دانسإب قازرلا دبع ىور» )١4/0(:

 عماجلا حيحص يف انخيش هححص هدهاوشلو 4. . . حيقالملاو نيماضملا عيب نع ىهن هنأ

(5). 
 .قيلأ هب وهو رايخلا باب تحت (أ) ةخسن يف عقو (۳)

 مكاحلاو )50٠5/١١( نابح نباو )۷٤۱/۲( هجام نباو )۲۷٤/۳( دواد وبأ . .حيحص )٤(

 .«حيحص هدانسإو» :(۸۷۲/۲) ةاكشملا يف انخيش لاق (45/0)

 ا اول هلوقل يعاد الو :تلق )/١١77( ملسمو (85/5) يراخبلا (ه)
 .هفورحب هيلإ ترشأ يذلا نطوملا يف يراخبلا



 مارملا غولب ۱۳ عويبلا باتك-۷

 :لاَق ل بتل نأ ِهَدَج ْنَع هيأ ْنَع ٍبْيَعُش نب وِرْمَع ْنَعَو - ۲
 هل لحي الو رايج َةَقْمَص نو نأ الإ ءاَقَرْمَتَي يج رادكلاب َلَبُملاَو م

 ٌيِنْطْفَراَدلا ُهاَوَرَو «هجاَم نبا الإ EEE هور «ةليفَتست نأ شح هقرافي ْنَأ

 ."'”«اَمِهِناَكَم نم م اقم ىتحا : ةياور يِفو "لا ناو ا ناو

 هنأ ةي هللا ٍلوُسَرِ لج َرَكَذ :َلاَق 4 َرَمُع نبا نَعَو 591
 . "هلع ٌقْمَتَم رفتم (ةبالخ : لَم َتْعَياَي اذإ» :لاَقَف ‹عويبلا یف ٌعَدْحُي

 اَبّرلا باب - ۴
 ُهَلِكْؤُمو ءاَبّرلا لأ يب هللا ُلوُسَر َنَعَل :لاق 4ظ ٍرِباَج ْنَع - ٤

 ْنِم ُهَوْحَن َيِراَخْبْلِلَو .'*ُجِلْسُم ُهاَوَر اوس ْمُه :َلاَقَو «ِهْيَدِهاَشَو «هَبِتاَكَو

 . *ةَفْيَحُج ئبأ ٍثْيِدَح

 ةئالث ابرلا» :لاَق يب ْيِبنلا نع بط ٍدوُعْسَم نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 92 606
 لُجَرلا ضرع اًبّرلا ىبزأ َنِإَو ءُهَمُأ ُلْجَرلا َحكنَي نأ لم اَهُرَسْيَأ ءأباَب َنوُعْبَسَو
 . حصو ءهِماَمَتِب ْمِكاَحلاَو ءَأرَصَتْخُم ْهَجاَم نا ُهاَوَر «مِلِسُملا

 اوُعيِبَت ال :َّلاَق هلك بتلا نأ هي ىرذُحلا ٍدْيِعَس نبأ ْنَعَو 9-5

 )1١( يئاسنلاو (۲۷۳/۳) دواد وبأو (۱۸۳/۲) دمحأ .نسح )/55١1/9( يذمرتلاو )/66٠(

 ينطقرادلاو )9/2١( دوراجلا نباو )۱٥۸/۲( ءاورإلا يف انخيش لاق )١66/60(: لاقو»

 .«لاق امك وهو :تلق .نسح ثيدح :يذمرتلا

 )۲( ينطقرادلا )٥۰/۳(.

 )9( يراخبلا )۳/ 485 - ۸٥( ملسمو )6 ١١6 ١(.

 .(۱۲۱۹/۳) ملسم )€4(

 )٥( يراخبلا )۲۱۷/۷(.

 بيغرتلا حيحص يف انخيش لاق (۳۷/۲) مكاحلاو 0/4/0 هجام نبا .هريغل حيحص (7)

 يف ةجرخم يهو هدهاوش ةرثكل هريغل لقألا ىلع حيحص يدنع ثيدحلاو» :(۲/۷£)

 )۱۸۷١((. ةحيحصلا



 عويبلا باتك 1٤ مارملا غولب

 اوُعيِبَت الو ءضْعَب ىَلَع اًهَضْعَب اوُمِشُت اَلَو ءلثمب الث الإ ٍبَمَّذلاِب َبَمَّذلا

 اهن اوُعبيَت الو ءضغب ىَلَع اًهَضْعَب اوُهِشُت الَو «لثمب الثم الإ ٍقَِولاب َقَِول
 قمتم «زجاگپ ایا

2 

 :ه6 هللا ُلوُسَر َلاَق : لاق ي ٍتِماَضلا نْب َةَداَبُع ْنَعَو 29 ۷
 ا يعقل هزتلاب كلو: ا تقلا
 ٍهِذَه ْتَْمَلَتْخا اذ ديب أدي .ءاوسب َءاَوَس ‹لثهب الم ٠ . حلملاب حملا ءرمتلاب

 كرب هاَوَر ؛ِديِب ادي ناك اَذِإ ءْمُتْئِش َفِنَك اوُعيِبق ٌفائضألا

 ُبَمَذلا» :ِِلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ه َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 9 4

 ءٍلثِمب الثم ءِنْزَوب ًانْرَو ةَضِفلاِب ُهَضِفلاَو «لثمب الي ءِنْرَوب ًانْرَو ٍبَعَدلاِ

 ا اور َوَر «ًابر َوْهَف َداَرَتْسا ْوَأ َداَر ْنَمَف

 َلَمْعَتْسا ا هللا َلوُسَر نأ © َةَرْيَرُه ْيِبَأَو ٍدْيِعَس ئبأ ْنَعَو 7 8

 ريخ ٍرْمَث لأ :هلكي هللا ُلوُسَر َلاَقَك بيج ِرْمَتب ُهَءاَجَف َرْيَْح ىَلَع الُجَر
 نيماضلا اًَذَه ْنِم َعاَصلا دخن اإ !هللا َلوُسَر اَي «هللاو ءال :َلاَقَق ؛؟ًذَكَم

 مَ «مهاردلاب جلا عب عب ءْلَعْمَت ال» :ِهلكَك هللا ٌلوُسَر لاَقَف «ِةَناَلَئلاَو

 ع نف كلذ لم نازيجلا يِف ُلاَقَو ًابيِنَج مِهاَرَدلاِب

 ْ . ؛ناَرْيِملا َكِلْذَكَو»

 عيب ْنَع اب هللا َلوُسَر ىَهن :لاق 44 هللا ٍدْبَع نب راج ْنَعَو -3
- 

 .“ مِلْسُم ُهاَوَر .رمتلا َنِم ىّمَسُملا لكلاب اَهْلْيكَم ْمَلْعُي ال رْمتلا َنِم ٍةَرْبَصلا

 )١( ملسمو (9//91) يراخبلا )۱۲۰۸/۳(.

 ملسم (؟) )۱۲۱۱/۳(.

 )۳( ملسم )۱۳۱۲/۳(.

 )٤( ملسمو (۱۰۲/۳) يراخبلا )“/١15١5(.

 )©( ملسم )۱۱۹۲/۳(.



 مارملا غولب 1٥ عويبلا باتك-۷

 ُعَمْشأ ُتْنَك يْنِإ :َلاَق هذ هللا ٍدْبَع نْب رَّمْعَم ْنَعَو ١

 E لكتب انماط َناَكَو «لثمب الم ماَعطلاب ماَعطلا» :َلْوَقَي ةي هللا لوسَر
 3 و

 ا ُتْيَرَتْشا :لاق ه# ٍدِيِبُع نْب ةَلاَضَف ْنَعَو 2-5

 يا هج دكا رو الق e بهذ اهْيف ءاراگيِد َرَشَع ياب

 ف ىَتَح ُعاَبُت ال» :َلاَقَف ب يبنلل َكِلَذ ُتْرَكَدَق ءًارائْيِد َرَضَع
 ل و

 ِناويَحلا عيب ْنَع ىَهّن يب يلا نأ هه ٍبُدلج نب َةَرُمَس ْنَعَو - 7٠
 “ووراَجلا ُنْباَو يِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ءُةَسْمَحلا ُهاَوَر .َةكْيِسَن ِناَوّيَحلاِ

 ا رَقَي هي هللا لَوُسَر ٌتبْعِمَس :لاق 79 َرَمُْع ِنْبا ِنَعَو 2-4

 طلَس «داهجلا مرتو :عزؤلاب | ْمَتْيِضَرَو ءرقبلا تا مُتْذَحَأَو  ِةَئيِعْلاِ ْمُتْعَياَب

 مس ا م و

 ٍةَياور ن نم دواد أ هور (مُكِنيِد ىلإ اوُعِجْرَت ىّتَح هعِزْني ال الذ ْمَكْيَلَع هللا

 ُهَلاَجِرَو ءءاَطَع ةياور ن نم هوحن دَمَحَألَو ا ٍهِداَنَسِ] ْيِفَو هلع

 N ا

 هيجأل َعَمَش ْنَم» :لاق يب ٍيبنلا نع هن َةَماَمأ ْيبأ ْنَعَو _- ٥

 )۱( ملسم )۳/۱۲۱٤(.
 .(۱۲۱۳/۳) ملسم (۲)

 يذمرتلاو (۲۹۲/۷) يئاسنلاو )٠٠٠/۳( دواد وبأو )١1/0( دمحأ .هريغل حيحص (۳)

 ةاكشملا يف انخيش هححصو (57١/؟) دوراجلا نباو (777/5) هجام نباو (28/6)

.)A۲۲( 

 )٤( دواد وبأ .هريغل حيحص )۳/۲۷٤(.

 هحيحصت ناطقلا نبا ىلع درو صيخلتلا يف ظفاحلا هلعأو (۲۸/۲) دمحأ .هريغل حيحص (©)

 )57/١(. ةحيحصلا يف انخيش هررق امك اهب حصي قرط ثيدحلل نكل



 عويبلا باتك قه | ___مارملا غولب
- 

 ااَبَرلا ٍباَوْبَأ ْنِم ًاميِظَع ًاَباَب ىّنَأ دَ ءاَهَلِبَمَ َهَْلَع ٌةَيِدَه ُهَل ىَدْهَأَك ؛ةَعاَفَش

 ES ٍهِداَْسِإ ٰيفو دوا و ليحل هأَوَر

 َّنَعْل :لاق © صاّعلا نب وِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 5

 . "!ةَحَحصَو َيِذِمْرَتلاَو داد وُب هاَوَر .َيِشَنْرُملاَو يِشاَرلا ةي هللا لوس

 ِتَدِفَتَف ءاشْيَج َرَهَجُي أ ُهَرَمَأ لَك ىبتلا نأ لڪ ُهْنَعَو "27
 َرْيِعَبلا ذخآ ٌتْنَكَف :َلاَك ءَةَقَدَصلا صِئالَق ىَلَع أب نأ ُهَرَمَأَك ءلبإلا

 . تاق هَلاَجِرَو ءَيِقَِيَبلاَو ْمِكاَحلا ُهاَوَر .ٍةََدَصلا لبإ ىَلِإ ِنْيَرْيِعَبلاب

 : ِةَئباَرَملا نع ك هللا َلوُسَر ىَهَن :لاق © َرَمُع نبا نَعَو 6
 بيبر ُهَعْيِبَي نأ امرك َناَك ْنِإَو يك رمت ًالخَن ناک نإ ِهِطِئاَح َرَمَث َعْنِبَي نأ

 .هْلُك كلذ ْنَع ىَهَت ماَعَط لْيَكب ُهَعيِبَي نأ ًاعْرَر َناَك ُنِإَو ایگ

 يب هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :لاق هڪ صاْقَو يِبأ نب ٍدْعَس ْنَعَو 4

 هدانسإو )١١١9/5( ةاكشملا يف انخيش لاق (۲۹۱/۳) دواد وبأو (511/0) دمحأ :نسح )١(
 يف سيلو ةعامج هاور ثيدحلاو :تلق )7١175( مقرب بيغرتلا يف هححصو نسح

 :انخيش لاق نكل لاقم هيف وهو نمحرلا دبع نب مساقلا ىوس هيف رظني نم هدانسإ
 .ثيدحلا نسح هنأ نيققحملا دنع حجارلا

 :(١١١م8/؟) ا )٦۲۳/۳( يذمرتلاو (۳۰۰/۳) دواد وبأ .حيحص (۲)
 . ؟حیحص ثيدحال

 )*7/١(. مقر ثيدح دعب (أ) ةخسن يف عقو )۳(

 هلو :هبقع يقهيبلا لاق نكل فيعض هدانسإو )۲۸۷/٩( يقهيبلاو (هال/؟) مكاحلا .نسح )٤(

 يقهيبلا دانسإ نأب 09١/؟) ةياردلا يف ظفاحلا حرصو هدانسإب هقاس مث حيحص دهاش

 نع بيعش نب ورمع ةياور يف فورعملا فالخلل نسح وهو :تلق :انخيش لاق يوق
 .(۲۰۷ )7١8/0 ءاورإلا نم ًاصخلم ىهتنا .هدج نع هيبأ

 دوجأ 5 ةو مكاحلاو دواد يبأو دمحأل ةياردلا يف ثيدحلا ظفاحلا ىزع : هيبنت

 .ةحصو ةقبط امهنم ىلعأ وه نم دنع هنأل انه هعينص نم

 .(۱۱۷۲/۳) ملسمو ( ٠١ ۲۸۳) يراخبلا (©)



 مارملا غولب 1ك عويبلا باتك - ''

 :اوُلاَق «؟ّسِبَي اَذِإ ُبطَرلا ُصُقنَيَأ» :َلاَقَف ءِرْمَثلاِب بطلا ِءارّتْشا ِنَع َلْيْسَو
 ُنْباَو َيِذِمْرَتلاَو ْيِنْيِدَملا ُنْبا ُهَحَحَصَو ٌةَسْمَحْلا ُهاَوَر .كِلذ ْنَع ىف ءْمَعَن

 . ''"مكاَحْلاَو َناّبِح

 ىلاكلا عب ْنَع ىَهَن هك يبنلا نأ 44 َرَمُْع نبا نَعَو - 7٠

 ey داَتْسإب ُراَرَبلاَو ُقاَحْسِإ ُهاَوَر .نْيّدلاب ِنْيَّدلا :يِنْعَي ؟ىلاكلاب

 ءاياَركلا ِعْيَب يِف ٍةَصخّرلا ُباَب 5
 راّمْثلاَو لوُصألا ْعْيَبَو

 :اًياَرَعلا يف صخر ةه هللا َلوُسَر نأ : فض يا نإ يَ نع - ۷۱۱

 . "هيلع ْقَمَتُم . اليك اَهِصْرَحِب َعابت نأ

 اَهَنوُلَكاَي ءًارْمَت اهصْرُخِب ِتْبَلا ُلْهَأ اَمْذْحَأَي ِةّيرَعلا يف صخر :ِمِلْسْمِلَو
 : O) جو
 ۴ ۹ ر

 عْنَب يف صخر يك هللا َلوُسَر نأ ه# ةرْبَرُه يبأ نَعَو - "1

 .ٍقُسْوَأ ٍةَسْمَح يف أ ءقُسْوَأ ٍةَسْمَح َنوُد اَمْيِف ٍرْمَثلا َنِم اًهِصْرْخِب اَياَرعلا

 , هلع متم

 (018/6) يذمرتلاو )١514/7( يئاسنلاو (101/5) دواد وبأو )١75/١( دمحأ .خيحص (۱)
 انخيش هححص ثيدحلاو (۳۸/۲) مكاحلاو (۳۷۸/۱۱) نابح نباو )5١/5( هجام نباو

 0000 ءاورإلا يف

 :(577/0) ءاورإلا يف انخيش لاق (47 )/41  راتسألا فشك رازبلا . فيعض (۲)
 يف ويقع لاقو «بيرقتلا يف ظفاحلا مزج امك فيعض هنإف اذه ةديبع نب ىسوم
 .؟هنع ةياورلا لحت ال :دمحأ لاقو «هوفعض :نيكورتملاو ءافعضلا

 ٠ )9( يراخبلا )5/٠٠١( ملسمو )۱۱۹۹/۳(.

 )٤( ملسم )/١١59(.

 .(۱۱۷۱/۳) ملسمو (49/5) يراخبلا ()



 عويبلا باتك-۷ 14 مارملا غولب

 ٍراَمّثلا ْعْيَب ْنَع ةي هللا ْلوُسَر ىَهَن :َلاَق ان َرَمُع نْبا ِنَعَو - ۳

 لع ىم . َعاَبْبُملاَو َعِئاَبلا ىَهَن ءاَهْحاَلَص وُدْبَي ىَنَح

 َبَمْذَت ىّبَح» :َلاَق ؟اًهِجاَلَص ْنَع َلْيس اَذِإ َناَكَو :ٍةَياَوِر ْيِفَو

 . ''7(ُهٌيهاَع

 . يِهزت ىّتَح ٍراَمَفلا عْيَب ْنَع ىَهَّن هلك َيِبنلا نأ هڪ ِكِلاَم نب ست ْنَعَو 45

 "”ٍيِراَخْبْلِل ظْفَللاَو هْيَلَع ْنَمَتُم راَمْضَتَو ُراَمْحَت» :َلاَق ؟اَهُوْهَز اَمَو :ّلْيِق

 بتعلا عْيَب ْنَع ىه هلك ّيبنلا نأ 5 ِكِلاَم نب سئأ ْنَعَو 6

 ّيئاَسنلا الإ ةا هاَوَر .دَْشَي ىَنَح ٌبَحلا ْعْيَب ْنَعَو در ندح

 , احلا ناّبح نبا هَححَصَو

 ول» :هلك هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَك اه هللا ٍدْبَع ِنْب ربا ْنَعَو - 57
 ےس

 ت اش م دعا نأ كل لحب ال اخ ةا ءَارَمَت َكيِخَأ ْنِم َتْعِب

 لم هأَوَر نع ريك كخأ لام ٌدْخأَ

 َدْعَب الْخَن َعاَتْبا نَّم» :لا لي يلا نع 0-5 اا

 . يلع قمتم «ٌعاَتبُملا طرَتْشَي د نأ الإ ءاَهَعاَب يِذَّلا عال اهنَرَمَكَف ريون نأ

 )١( ملسمو (۱۰۱/۳) يراخبلا )١١75/9(.
 .(1177/) ملسمو )۱٥۷/۲( يراخبلا (؟)
 .(۱۱۹۰/۳) ملسمو (۱۰۱/۳) يراخبلا (۳)

 )٤( دمحأ .حيحص )۲٠۰/۳( يذمرتلاو (101/9) دواد وبأو )٥۳۰/۳( هجام نباو )۷٤۷/۲(

 ءاورإلا يف ملسم طرش ىلع انخيش هححصو (۱۹/۲) مكاحلاو (۳1۹/۱۱) نابح نباو

.)59١9/6( 

 )٥( ملسم )۱۱۹۰/۳(.

 .(۱۱۹۱/۳) ملسم (5)
 .(۱۱۷۳/۳) ملسمو (۱۰۲/۳) يراخبلا (۷)



 نهّرلاَو ضزَقلاَ ملّسلا ُتاَوْبَأ -
 ْمَهَو ةَنْيِدَملا لَك ىبنلا َمِدَق : لاق انه سابع نبا نع - 7”,

 نم : راځو 0 هيلع قمم 58 لجأ ىلإ e ٍنْرَوَر ر ملغ لی
0 

 2 ىَنْؤأ أ ر هللا دبعو ىر نب نمخرلا ٍدْبَع ْنَعَو 65

 e نيه طاننا انياب ناكو ل هللا لوسر عم َمِناَعَملا ُبيِصُن انُك : اَلاَق
 ىلإ - ِتْيْرلاَو : ِةَياَوِر يفو - ءبيِبْرْلاَو ريعشلاو ٍةطنجلا يِف مهل ما

 .َكِلَذ ْنَع ْمُهّلَأْسَت انک اَم :الاَق ؟ٌعنَر ْمُهَل ناك :َلْيَق ءىَّمَسم لجأ

 . " ”َيراَحْبلا هأَوَر

STَلاَوْمَأ د َدَحَأ ْنَم» :لاَق كك يبتلا ِنَع نفط هريره يب  

 هللا HE ؛اهفالتإ ديري مذا نمو هلع هللا ىَدأ هادا 0 ساٽلا

 40 راَجُبلا ُهاَوَر

 هَل َمِدَق الف نإ !هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَق اهي َةَسِئاَع نر 1
 E OT َتْدَحَأَف هْيَلِإ َتْفَعَب وَ ءماَشلا نم ب

 . تاق ُهَلاَجِرَو ّيِقِهْيَبلاو مكاحلا ا . َعَتتْماَف هك

 )١( ملسمو (۱۱۱/۳) يراخبلا )۱۲۲۷/۳(.

 .(۱۱۱/۳) يراخبلا (۲)

 )۳( يراخبلا )۳/۱۱٤(.

 )5( يراخبلا )٠٥۲/۳(.

 . يذمرتلاو يئاسنلا ةياور يف امك دوهيلا نم لجر ()

 (518/5) يذمرتلل (””/0) صيخلتلا يف ظفاحلا هازعو (۲۳/۲) مكاحلا .حيحص )05(

 هححصو» )۱١٤١۸/۲(: ةاكشملا يف انخيش لاقو داجأف مكاحلاو )۲۹٤/۷( يئاسنلاو

 ( .«الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا



 عويبلا باتك ۲۰ مارملا غولب

 ُبَكْرُي ٌرْهظلا» :ة هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هيض َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 93 ۲

 يِذْلا ىَلَعَو ءاَئوُهْرَم ناك اذإ ِهَتَقَفنِب ُبَرْثُي ٌرّدلا ُنَبَلَو ءًانوُهْرَم ناك اّذِإ هَقَمَتِ
 37 اخلا ةاور 4 ةققنلا :ضرشيو تكي

 ْنِم ُنْهَّرلا ُقْلْعَي ال» :ِةِكي هللا ُلوُّسَر لاق :َلاَق هه ُهْنَعَو _- ۳

 ُهَلاَجِرَو ءُمِكاَحلاَو َيِنْطْقَراَدلا ُهاَوَر ُةُمْرُع ِهْيَلَعَو ُهُمْنُع هَل ُهَتَهَر يِ هبجاص

 . "2هُلاَسْرإ ِهِرْيَغَو َدْواَد نبأ َدْنِع طوفحَملا نأ الإ تاق

 أركب لُجَر ْنِم َفَلْسَتْسا ةي يلا نأ هذ عِفاَر ئبأ ْنَعَو _,27654

 مركب اجلا ٌيِضْقَي نأ عِفاَر اأ ا ا لبإ ْنِم لبإ ِهْيَلَع ْتَمِدَمَف

 سائلا رايح نق ءهاَيِإ هطْعَأ» :لاق اار الإ ٌدِجَأ ال :َلاَقَف

 . لَم ُهاَوَر هَءاَضَق ْمُهْئَسْخَ

 ٌرَج ٍضْرَق ُلُك» :ِهلَي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ه5 َيِلَع ْنَعَو 6
 . طاس ُهداَتْسِإَو َةَماَسَأ نبأ نب ُثراَحلا ُهاَوَر «أبر َوُهَف ٌةَعَفنَم

 . "””َيراَخْبلا َدْنِع ماس نب هللا بع نع

 )١( يراخبلا )۱۸۷/۳(.
 لاق (۱۷۲) ليسارملا يف دواد وبأو (201/7) مكاحلاو (۳۳و۳۲/۳) ينطقرادلا .فيعض (۲)

 اميسال ءرثكأ هولسرأ نيذلا ةعامجلا ةياورل نئمطت سفنلاف» )۲٤١/١(: ءاورإلا يف انخيش
 دبع نبأ مهنم ةعامج هعبتو ‹يقهيبلا هب مزج يذلا وهو «تابثأ تاقث مهو

 .؟. . . يداهلا

 . حيحصلا يف امل ةقفاوم يهو (ج) ةخسن نم ةدايز (۳)

 )٤( ملسم )5/9؟١51(.

 :(775/0) ءاورإلا يف انخيش لاق (دئاوز ) ةماسأ يبأ نب ثراحلا .ًادج فيعض (60)

 دانسإ اذه» (۱۹۲/۳) حيقنتلا يف يداهلا دبع نبا لاقو ًادج فيعض دانسإ اذهو :تلق»

 .44كورتم راوسو طقاس

 .(7570/0) ءاورإلا يف انخيش هحضو ام ىلع ةلاهج هدانسإ يفو )٠١٠/١( يقهيبلا . فيعض (5)

 )۷( يراخبلا )٥/٤۷(.



 مارملا غولب فش __ عويبلا باتك-۷

 رْجَكلاَو ِسييِلْفَتلا ٌباَب - ٦

 غمس :َلاَق ف ةَرْيَرْه يأ ْنَع ٍنمخّلا ٍدْبَع ِنْب رب نأ نع - ٣
 نع ريف سلفا ذك لُجَر َدْنِع هيب ُهَلاَم َكَرذَأ ْنَما : َلوُقَي كي هللا َلوُسَر
 , 10ه یف و اهِرْيَغ ْنِم

 م

 ءالَسْرُم نمخرلا ٍدّبَع نب ركب يب ةَياَور ْنِم ' "كلامو ٌدَواَد ع ِهاَوَرَو

 م ُهَعاَب يذلا ضي لَو هعاَتبا ْيِذْلا َسَلْفَأَف ًاعاَتَم عاب ٍلْجَر اَمَيَأ» : ظفلب

E:ٌبِحاَصُف ْيِرَتْشملا تام نو هب ّنَحأ وهف «هنيعب ُهَعاَجَم دَجَوُف اف  

 . "دواَد ئبأل ًاعبت ُهَفَعَضَو َيِقَهِنَبلا ُهَلَصَوَو «ِءاَمَرُلا ٌةَوْسَأ عاملا

 بأ ائين :َلاَق َةَدْلَخ ن َرَمْع ٍةَياَوِر ْنِم ْهَجاَم ُنْئاَو وا وُبَأ ىَوَرَو

 ءاَضَقب ْمْكِْيِف ٌنَيِضُمَأل :َلاَقَف ءّسلفأ ْدَك ال ٍبِحاَص يِف 4 ةَرْيَرُه
 اهب قحا َوُهَف ِهِنِيَعِب ُهَعاَتَم لجر َتاَم أ َسلْفَأ ْنَم» : ي هللا ٍلوِسَر

 يف ة ةدايرلا هذه ATE قو ES ا هفعضر] . مكاحلا هحححَصَو

 ('"ٍتْوَملا ركذ

 - ص

 : ل هللا َلوُسَر لاق :لاق E نن ور وقر بالآلا

 .(۱۱۹۳/۳) ملسمو ١165( - 65١ه /#) يراخبلا (1)

 .السرم )/١87( دواد وبأو (1۷۸/۲) كلام (۲)

 ءاورإلا يف لسرملا انخيش حجرو (57/1) يقهيبلاو (؟41//) دواد وبأ .هريغل حيحص (۳)
 قيرط نم هيف يذلا ليصفتلا ىلع ىلع هثيدحل دهشي ام ءاج دق نكل» :لاق هنكل (؟١7/0)

 . «ملعأ هللاو هريغل حيحص هثيدحف كلذلو يتأي امك ىرخأ

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (5)
 .(ج) ةخسن نم ةدايز (©)

 يف انخيش لاق )50/5  2١( مكاحلاو 4 /؟) هجام نباو (۲۸۷/۳) دواد وبأ .فيعض (5؟)
 نب رمعو الاق اذك ل هقفاوو دانسإلا حيحص : : مكاحلا لاقو» :(77/7/6) ءاورإلا
 .فرعي ال :نازيملا يف هسفن يبهذلا لاق رمتعملا وبأ ةدلخ



 ت25 و عويبلا باتكا/ ۲۲ مارملا غولب

 ٌيِراَخَبلا ُهَقْلَعَو ُيِئاَسنلاَو َدْواَد نبأ ةارورف E لحي ٍدِجاَولا ىلا

 ا ل

 ٍدْهَع ْيِف ُلُجَر َبْيِصَأ :َلاَف هڪ َيِرْذُحلا ٍدْيِعَس يأ نَعَو -34
 اوُقَّدَصَت» :ِهكَي هللا ُلوُسَر َلاَقَف هيد رقم ءاَهَعاَتْنا راَمُي يف كي هللا لون

 الئ هللا لوسَر َلاَقَف ءِهِنْيَد َءاَفَو كلذ غل لَو ِهْيَلَع ُساثلا َقَدَصَتَف ههْيَلَع

 ا ُهاَوَر كلذ الإ مل شلو ْمتْذَجَو اَم م اوذخ» : ِهِئاَمَرْعِل

 َرَجَح ةي هللا َلوُسَر نأ هيأ ْنَع ِكِلاَم نب ٍبْعَك نا نَعَو 264

 . مكاحلا هَحَحَصَو ُيِنَطْفَراَدلا ُهاَوَر . ِهْيَلَع ناک نيد يف ُهَعاَبَو «ُهَّلاَم ذاعم ىَلَع

 . " ُهَلاَسْرِإ َحَجَرَو ءالَسْرُم َدْواَد وُبَأ ُهَجَرْخَأَو

 حا َمْوَي كك يتلا ىَلَع ُتَضِرُع :لاق اه َرَمُع نبا ِنَعَو -

 | انار «قدنخلا م موي ِهْيَلَع ٌتضرعَو ْيِنْرَْجَي مل a َةَرْشَع عبر نبا اَنَأَو

 ا

 (o) هدب مام
 .' ةميرح نبا هححصَو . . ٌتْعَلب يري ْمَْلَو يِنْرَجَي مل : َيِقَمِيَبْلِل ةَياَوِر ْىِفَو

 ةَظْيَرُق موي هلك يتلا ىَلَع اتضرُع :َلاَق َيِظَرقلا ةيِطَع ْنَعَو - 3١

 نباو (717/9) يئاسنلاو (۳۱۳/۳) دواد وبأ هلصوو )١105/6( ًاقلعم يراخبلا .نسح )١(

 لاق امك نسح هدانسإو» )١70/1(: يراخبلا رصتخم يف انخيش لاق )4487/١١( نابح

 .ة«ظفاحلا ٠

 .(۱۱۹۱/۳) ملسم (۲)
 يف انخيش حجرو )۱١۲( دواد وبأو )٥۸/۲( مكاحلاو (570/5) ينطقرادلا .فيعض (۳)

 . ظافحلا نم ةعامجل ًاعبت لسرملا )75١/60( ءاورإلا

 )۱٤۹۰/۳(. ملسمو (۲۳۲/۳) يراخبلا (5)
 اهيف نعطم ال ةحيحص ةدايز يهو) :(۲۷۹/۰) ظفاحلا لاقو (06/5) يقهيبلا . حيحص )6(

 ام ضتاق ثيدحتلاب اهيف حرص دقو عفان ثيدح يف هريغ ىلع همدقتو جيرج نیا ةلالجل

 . ؟هسيلدت نم ىشخي



 مارملا غولب ۲۳ عويبلا باتك-۷

 بنُ ْمَل ْنْمِم ُتْنُكَف ليس ىَلَح ثبنُي ْمَل ْنَمَو ءَلِيُق َتَبلَأ ْنَم اک
 . ئالا َناَّبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو ٌةَعَبْرَألا ُهاَوَر .يِلْيِبَس ىَلَخَف

 ٣ - هللا لوُسَر أ تج ْنَع هيأ ْنَع ٍبَِمُش نب ورن ْنَعَو 256
 و : ظفل يفو .'اًهِجْرَز ِنْذِإِب الإ ٌةَيِطَع ٍةأَرْمال ُروُجَي ال١ :َلاَ 35

 ءِنَئَسلا تار ا ااًهَتمْصِع يجز ُكْلَم اَذِإ ءاهلام يف أ !

 احلا هححصو ءَيِذِمرَتلا .

 ذل : ا هللا 0 لا : لاق ه5 ٍقِراَخُم ن ًةَصْيِرَق ْنَعَو -۳

 ىّبَح ُهَلَأْسَملا ُهَل ْتَلَحَف ةَلاَمَح َلَمَحَت لُجَر :ِةّناَلَث ٍدَحأل ا
 50 هل ْتْلَحَف لا ثحاتجا ةحئاج ُهْبَباَصَأ لجَرَو © كسمب كس 4 ءاهّبيصي

 يوذ ْنِم ا لوقت یخ ةَفاف ةئَباَصَأ لخرَو ؛ يشبع نب امار بصي ىلع

 . م ءور ؛َُلَأْسَملا ُهَل ْثَلَحَف ةا انا ْتَباَصأ دَقَل : هِمْوَق ْنِم ىّججلا

 حّلَصلا ُباَب - ۷
 :َلاَك يب هللا َلوُسَر َّنأ فض يِنَرُملا ٍفْوَع نب وِرْمَع ْنَع -۴

 ًاماَّرَح لح “وأ ءالالخ مرح ًاحْلُص الإ َنيِمِلْسُملا َنْيَب ٌرْئاَج ٌحْلَّصلا»
 هاَوَر «ًاماَرَح ّلَخأ و لالخ َمْرَح ًاطْرَش الإ ءْمِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسَملاَو

 نباو )١55/5( يذمرتلاو )١180/5( ىربكلا يف يئاسنلاو )١151/5( دواد وبأ .حيحص (۱)
 ا ا (ITTY) مكاحلاو )١١5/1١١( نابح نباو )۸٤۹/۲( هجام

 )50551١(. مقرب هجام نبا ۰

 نباو (190/5) يئاسنلاو (۲۹۳/۳) دواد وبأو (۱۷۹/۲) دمحأ .هريغل حيحص (۲)
 كش :تلق» )٤۷۲/۲(: ةحيحصلا يف انخيش لاق )٤۷/۲( مكاحلاو )۷4۸/۲(
 .(8708والا/5) مقرب ةحيحصلا يف هدهاوش رظناو : تلق «نسح

 )01١(. مقرب هجيرخت رم دقو (۷۲۲/۲) ملسم (9)

 )٤( :(ب)و (أ) ةخسن يف امأو ننسلا يف امل قفاوملا وهو (ج) ةخسن يف اذك ١

 .«وأ» :ننسلا يف يذلاو ةثالثلا لوصألا يف اذك ()



 عويبلا باتك-۷ ۲٤ مارملا غولب
 تک

 وِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنْب ُرْيِثَك هَيواَر نأل ِهْيَلَع اوُركنأَو ٴحخصَو َيِذِمْرَتلا

 ْنِم َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَص ْدَقَو وِقُرَط ٍةَرْثَكب هربا ُهَنَأَكَو .2"”ٌفِيِعَض ٍفوَع نا

 0 0 هريره يب أ ثيدح

 َراَج راج ُعَتْمَي الد :َلا اب بتلا نأ فض َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 2 ٥

e اَهْنَع ْمُكاَرأ يل اَم : هل 2 ول لومي ا يف هش ١ 
 0 ”of یم ل

v1ال» :ِةيلكَك هللا َلوُسَر لاق :َّلاَق ا اا دْيَمح 0 ْنَعَو -  

 َناَبِح ُنْبا ُهاَوَر «هني سْفَن بيط ِرْيَغب هيجأ اَصَع َّلَخَأَي ْنأ ئرمال جي

 ظ .””(اَمِهْيَحيِحَص» يف ُمِكاَحلاَو

 ناَمْضلاَو ةلاوحلا ُباَب - 4

 يِنَعلا لطَم» :ِِلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ه5 َةَرْيَرُه ئبأ ْنَع _-- ۷

 ٍةَياَوِر ْيِفَو .''اهْيَلَع ُقَمْتُم «ْعِبَتَيْلَف ّيِلَم ىَلَع ْمُكُدَحَأ َعبنُأ اذ 7

 ( ( e ا

 ءاورإلا يف انخيش هبقعتو . e :لاقو )1۳٤/۳( يذمرتلا . ع )01(

 : لاقو دهاوش ةدع انخيش هل ركذ مث . .ًادج فيعض اذه ريثكو !لاق اذك» : لاقف )١55/0(

 200 I واج ود ويح لوقلا ةلمجو»

 ناكرأ نم : : يعفاشلا لاق :لاقو ءافعضلا يف يبهذلا هدروأ» : )١55/5( ءاورإلا يف انخيش لاق (۲)

 . .٦ فيعض : :نورخآ لاقو ةعوضوم ةخسن هدج نع هيبأ نع هل :نابح نبا لاقو بذكلا

 )١57/0(. ءاورإلا ىف انخيش هنسحو )588/١١( نابح نبا .نسح (۳)

 ٠ .00770/6) ملسمو (۱۷۳/۳) يراخبلا (5)
 ىلع لاجرلا ةيقبو» )۲۸٠/١(: ءاورإلا يف انخيش لاقو (۳۱۷/۱۳) نابح نبا .حيحص (9)

 :تلق «حيحص دنسلاف ملسم طرش

 مكاحلا دنع وه :تلق .ظفاحلا نم مهو هلعلف مكاحلل هوزع امأو :يريهزلا لاق : هيبثت

 . سابع نبا ثيدح نم نکل )١/47(

 .(۱۱۹۷/۳) ملسمو (۱۲۳/۳) يراخبلا (5)
 .(577/59) دمحأ (۷)



 مارملا غولب ٥ عويبلا باتك-۷

 E لَجَر يفوت :لاق 5# رِباَج ْنَعَو 2

 3 طخ اًطَخَف ؟هَْلَع يَلَصُت :اَنلُمَك كك هللا َلوُسَر هب اینا ْمُث هاك

 ُماَتْيَنَأَف َهَداَتَق وُبأ اَمُهَلَمَحَتُك ءَفَرَصْناَف ءِناَراَئْيِد :اَنْلُق 2؟ْنْيَد ِهْيَلَعَأ» :َلاَق

 ىرَبَو «ميرعلا ُقَح» :ِلكي هللا ٌُلوُسَر َلاَقَك .ّيَلَع ٍناَراَئْيَدلا :ةَداَت لأ ناك
 َيئاَسَنلاَو َدْواَد وُبَأَو ُدَّمْحَأ ُهاَوَر .ِهْيَلَع ىَلَصَف ءْمَعَن :َلاَق ؟ُتْيَملا اَمُهْنِم

 ."" مِكاَحلاَو ناّبح نبا هَحَحَصَو

 ٍلُجَرلاب ىتْؤُي ناك 4 هلل َلوُسَر نأ هه َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 2-2-6
 رَت هنأ َتّدُح ْنِإَف ؛؟ِءاَضَق ْنِم ِهِنْيَدِل َكَرَت لَه» :ُلَأْسَيَف ءُنْيَّدلا ِهْيَلَع ىَفَوَتْملا

 هْيَلَع هللا َحَتْف امل و ا e ویل یلص افر

 e 17 لو َتاَم ْنَمَف» :یراإ تاور ىفَو «''اهْيَلَع قمم «ُةٌُؤاَضَق

ENE نع ونا RE ORIEN 

 .'”فْيعَض ٍداَتْسِإِب َِقَهْيَبلا ُهاَوَر ؛ًدَح ىف َةَلاَمَك ال» :ةي هللا لور

  4ةّلاَكَولاَو ةكرشلا ُباَب 1ص و يع و
  2 0١هلا َلاَق» :يي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هط ََرْيَرُه نبأ ْنَع :

 (اَمِهِنْيَب نم ُتِجّرَْح ٌناَح اذ «هبحاَص اَمُهُدَحَأ ْنُحَي ْمَل اَم ِنْيكْيِرُشلا ثلاث نأ

 . "كالا ُهَحَحَصَو ءَدْواَد 0

 نابح نباو )٦٥/٤( يئاسنلاو )۲٤۷/۳( دواد وبأو هل ظفللاو (۳۳۰/۳) دمحأ .نسح )١(

 .«نسح دانسإب» :(۲۷) زئانجلا ماكحأ يف انخيش لاق (08/1) مكاحلاو (”75/0)

 .(6//1717) ملسمو (۱۲۸/۳) يراخبلا (۲)
 .(۱۸۷/۸) يراخبلا (۳)
 )۲٤۷/٥(. ءاورإلا يف انخيش ًاضيأ هفعضو ءهفعضو )۷۷/١( يقهيبلا . فيعض ()

 .(لجو زع» :(ج) ةخسن يف ()
 : تلق» :(۲۸۹/۰) ءاورإلا يف انخيش لاق )٥۲/۲( مكاحلاو (107/) دواد وبأ .فيعض (5)

 1 . .هيوار ةلاهجو هلاسرإو هلصو يف فالتخالل دانسإلا فيعض ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو



 عويبلا باتك فش مارهلا عودت

 وأو ُد ا ُهاَوَر ايكْيرْش ا اع 0 مثقل دب َةَنْعِبلا
 ١ م مسا ماو

 00 ا ناو دواد

 ت

 دْعَسَو ٌراَمَعَو انآ ٌتْكَرَتْشا : لاق هڪ ٍدوُعْسَم نْب هللا ِدْبَع ْنَعَو _-- ۳

 ظ د 01 ّيئاَسْنْلا هأَوَر . ٌتْيِدَحْلا ا َموَي ٌبْيِصُن اَمِئِف

 ربح ىَلِإ َجوُرْحْلا ُثْدَرَأ :لا ايف هللا ٍدْبَع ِنْب ٍرِباَج ْنَعَو - 145

 E هله لخف د لك كلا اذإ» : لاق ي يتلا تي
5 

 5 و 2 هم 89 4 2 20 6ء 58 4 رو ر

 ٌيِرَتْشَيِل رايب هثعب 22 هللا لوسَر نأ هيض يِقِراَبْلا هورع نعو 2 ٥

Pr 860( “ص مي 0 ت 5 ٠ جاو ريختر سا ر تاو  

 ن مدمن دقو ثتيدح ءانثأ ىف يراخبلا هاوَر . ثيدحلا . . . ةيححص

 ىلع َرَّمَُع ةي هللا ٌلوُسَر ْثَعَب , :لاق ه5 َةَرْيَرُه يب أ نَعَو - 5

 هححصو )۷٦۸/۲( هجام نباو )۲۱۰/٤( دواد وبأو هل ظفللاو (575/) دمحأ . .حيحص (۱)

 .(۲۹/۲) هجام نبا حيحص يف انخيش

 فيعض دنس اذهو» (e ءاورإلا يف انخيش لاق )٥۷/۷( يئاسنلا .فيعض ()

 ملف صيخلتلا يف ظفاحلا هيلع تكسو .هنم عمسي مل هنإف هيبأو ةديبع يبأ نيب هعاطقنال ظ

 2000000001 .اةنسحي

 ةعامج هلعأو :تلق (01/8) صيخلتلا يف ظفاحلا هنسحو )۳٠١/١( دواد وبأ .فيعض (۳)
 . (”517:7) دواد يبأ فيعض يف انخيش هفعض ثيدحلاو قاحسإ نبا ةنعنعب ناطقلا نبا مهنم

 توكس نم هذخأ ظفاحلا ناك نإف ننسلا يف هل دواد يبأ حيحصت ىلع فقأ مل :هيبنت

 .ديجب سيلف هيلع دواد يبأ

 )٤( يراخبلا )٤/۲٥۲( مقرب رمو )1۸٥(.

 . ملسمل ظفللاو )1۷1/۲( ملسمو (161/) يراخبلا (©)



 مارملا غولب ۷ عويبلا باتك-۷

 ۶ء < ىو < 7-5 س و ت 2 ê ا r ت ۶ء ي ت هام ےس

 نأ الع َرَمَأَو ‹ نیسو اثالث رخن ويي ّيبنلا نأ بط رباج نعو - ۷

 )١ و هاربا ريب 2 7 ”wp ا 2

 لن هأوَر . ثيدحلا . . . ٌّىقابلا حبدي

 :هلكي يبل لاق  ٍفْيِسَعلا ِةَّضِق يِف - 4 َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو 4
 قمتم .ٌتيِدَحلا (اهْمِجْراَف ْتْفَرَتْغا ِنِإَف ءاْذَه َِةأَرْما ىلع ٌسْيَنَأ اي َدَْغاَو»
 ا

 رارقإلا باب - ٠
 ۳ 8 ھم 0-3 ٠

 (7[ههبشأ امو هلبق يذلا هيفو]
 قلا لُف» :ي هللا وسر يل لاق :َلاَق هن َرَذ ْيِبَأ ْنَع 2 ۹

 .'*”ليوط ِثْيِدَح يف َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو ارم ناک ولو

 ةّيِراَعْلا ُباَب 1
 ىلع» : ةي هللا لوس لاق : لاق هو بذنج نب َةَرمَس نع 25

 .. مكاحلا هَحَحَصَو «َةَعَبْرالاو دمحَأ ُهاَوَر ؛ُهَيْدَوَت ىتَح ثذخأ اَم ِدَّيلا )0(, رت سا ےب رس ےس د ر هَ ريإ سا ضر 2 2 2 م

 ةَئاَمَألا ذأ :هلي هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَق هذ َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو ١

 ءهَبَسَحَو َيِذِمْرَتلاَو َدَْواَد وُيأ ُهاَوَر «كَناَخ ْنَم ْنْحَت الو ءَكَتَمَتْتا نَم ىلإ

 .(841/5) ملسم )00

 .(1770/) ملسمو (۱۱۰/۹و۲۰۰/۳) يراخبلا (۲)

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (۳)

 ةرقفلا اهنمو دهاوش هتارقف ضعبلو هاو هدانسإ :تلق (۷۹/۲) نابح نبا .هريغل حيحص )٤(

 ٥١١(. /؟) بيعرتلاو بيغرتلا يف انخيش اهححص اذل فلؤملا اهدروأ يتلا

 يذمرتلاو )5١١/5( ىربكلا يف يئاسنلاو (597/9) دواد وبأو (8/0) دمحأ .فيعض (65)

 )۳٤۸/٥( ءاورإلا يف انخيش هفعضو )٤۷/۲( مكاحلاو (۸۰۲/۲) هجام نباو (077/)

 .ةرمس نم نسحلا عامس لوح ةدئاف هثحب يفو يرصبلا نسحلا سيلدتب هلعأو



 عويبلا باتك ۸ مارملا غولب

 يزارلا متاح وُيأ ُهَرُكْنَتْساَو ءْمِكاَخلا ُهَسَحَصَو

 اًذإ» : ك هللا لوسَر ىل لاق :لاق ي َةيَمأ نب ىَلْعَي ْنَعَو _ ۲

 ةَنْوُمْضَم ٌةَيِراَعَأ !هللا َلوُسَر اي :ُتْلُف ««ًاعْرِد َنيِثالَث ْمهِطْعْأَف يِلْسُر كنت

 َىِئاَسَنلاَو َدْواَد وُبْأَو دمخ ُهاَوَر هةاَدَوُم ٌةَيراَع لَب» :َلاَق ؟ُةاَدَّوُم ةّيِراَع وأ

 . "9َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو

 َمْوَي ًاعوُرُد ُهْنِم َراَعَتْسا لَك ّيبنلا نأ َةَيَمَأ نب َناَوُمَص ْنَعَو _- ۴

 َدْواَد وُيأ ُهاَوَر ؛ًةَنوُمْضَم ٌةَيراَع ْلَب١ :َلاَق !؟ُدَمَحُم اَي ًابْصَغَأ :َلاَقَف ءنْيئخ
 ِساَبَع نبا ِنَع افْيِعَض ادهاش هل جَرخأَو ٠ مكاَحلا هَحَْحَصَو ءَيَئاَسْنلاَو يا 9 cee o عه 7 م عا )€(, 2 ري 2 سا اص -و 7 3
 , 23000 نعم 7

 بصخلا باي - ۲

 َعطَنْقا نَم» :َلاَق ب هللا َلوُسَر نأ هو ٍدْيَز نْب ٍدْيِعَس ْنَع 14
 ظَنيِضَرَأ عْبَس ْنِم ِةَماَيِقلا َّمْوَي ُهاَيِإ هللا ُهَقَّوط ًاملظ ضزألا َنِم ًارْبِش
 . هلع متم

 يف انخيش لاق (47/1) مكاحلاو )٥٦٤/۳( يذمرتلاو (۲۹۰/۴۳) دواد وبأ .هريغل حيحص )١(
 نع لقن امف «تباث قرطلا هذه عومجمب ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو» :(817/0”7) ءاورإلا
 ا را سوح ؛تباثب سيل هنأ نيمدقتملا ضعب

 . «انيلإ اهنم

 .ةثالثلا لوصألا يف ةتباث يهو يريهزلا ةخسن نم تطقس (۲)
 نابح نباو )/5٠4( ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۹۷/۳) دواد وبأو (۲۲۲/۲) دمحأ .حيحص (*)

 .«حيحص هدانسإو» :(7148/0) ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۲/۱۱)

 لاق )٤۷/۲( مكاحلاو )/5٠١( ىربكلا يف يئاسنلاو 0) دواد وبأ .هريغل حيحص )٤(

 . [ثالثلا ف هذه عومجمب حيحص ثيدحلاف ةلمجلابو» :(7557/0) ءاورإلا يف انخيش

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )6(

 )۴٤٠٥/٥(. ءاورإلا يف انخيش هنيب ام ىلع ًادج فيعض هدانسإو )٤۷/۲( مكاحلا .ركنم (5)

 .هل ظفللاو (۱۲۳۰/۳) ملسمو (۱۷۰/۳) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب ۹ عويبلا باتك ١

 كشنات ئاسن ٍضْعَب َدْنِع ناگ هلي بتلا نأ ه5 سَنَأ ْنَعَو - 6
 "'[اًمِديِب ْتَبَرَضَف] ءٌماَعَط اَهِيِف ٍةَعْصَقَب اهل مداح عم اا ىّدخِإ

 ةَعْصَقلا َعْفَدَو .«اوُلُك» :َلاََو َماَعطلا اًهِيِف 000 ءاَهُمَضَف ءَةَعْضَقلا تّرَسكَف

 ىَمَسَو ُيِذِمْرَتلاَو ."'”َيِراَخُبلا ُهاَوَر .ةَروُسِكَملا َسّبَحَو ءِلوُسَرلِل ًةَحْيِحَصلا

 E ٌءاَنِإَو ءماَعطب ٌماَعط» : هلع يبنلا لاو ا ةَبراضلا

 (#)» ل سا ع ل
 5 هححصو

 عير ْنم» : هللا ُلوُسَر لاف :َلاَق هڪ جدخ نب ٍِفاَر ْنَعَو - ٩
 د هاَوَر «هَنَمَمَن هلو (ٌءْيَش عززلا َنِم هل َسْيَلَف ٠ .ْمِهِنْذِإ رعب موق ضر يف

 . '”هَفعَض َيِراَخْبلا نإ :َلاَقْيَو زيرا ا اسلا الإ ةَعَبْرَألاَو

 باَحضأ نِم لُجَر َلاَق :َلاَق ٍرْيَبْرلا ٍنْب ٌةَورُع ْنَعَو -۷
 َسَرَغ ؛ضزأ يف ةي هللا ٍلوُسَر ىلإ اَمَصَخا نْيَلُجَر لإ :هلك هللا َلوُسَر
 ضزألاب لب هللا ُلوُسَر ىَضَقَف ءِرَخآلِل ضزألاو لخت اَهْيِف اَمُمُدَحَأ
 ملاَط ٍقْرِعِل َسْيَل» :لاَقَو ءُهَلْخَن ٌجِرْخُي ن لختلا َبِحاَص َوَمَأَو ءاهبجاصإ

 E هداتسإو «دواد وب هاَوَر ىح

 . حيحصلا يف امل ةقفاومو (ج)و (ب) ةخسن نم ةدايز (1)

 .(۱۷۹/۳) يراخبلا (۲)

 .(57/؟) يذمرتلا حيحص يف انخيش اهححصو )٦٤١/۳( يذمرتلا .حيحص (۳)

 ام نباو )1٤۸/۳( يذمرتلاو )/١11( دواد وبأو )١51/4( دمحأ .هريغل حيحص )٤(

 ءاورإلا يف انخيش هنيب امك حيحص دانسإب دهاش هل نکل فيعض هدانسإو )۲/۸۲٤(

(۱/0). ) 

 )٠( يريهزلا هدافأ امك .هنيسحت :يراخبلا نع يذمرتلا لقن لب يراخبلا نع اذه تبثي ال .

 نأب .نسح هدانسإو :هلوق يف ظفاحلا انخيش بقعت )۱۷۸/١( دواد وبأ .هريغل حيحص (5)
 انخيش هنيب ام ىلع هدهاوشو هقرطل حيحص ثيدحلا نكل قاحسإ نبا ةنعنع ثيدحلا يف

 اهديناسأ يفو» :هلوق )١54/0  ٠١( حتفلا يف ظفاحلا نع لقنو )٠٤/١( ءاورإلا يف

 .«ضعبب اهضعب ىوقتي نکل لاقم



 عويبلا باتك-۷ ۳۰ مارملا غولب

 «ديز نب ٍدْيِعَس ْنَع َةَوْرَع ةياور نِم «نّئسلا» باَحْضُأ َدْنِع ُهُرِخآَو

 .''هيباَحَص ِنْيبعَت ْيِفَو ِهِلاَسْرِإَو ِهِلْضَو ْيِف َفِلتْخاَو

 رختلا َمْوَي ِهِتبَطخ ْيِف لاق للك يبتلا نأ هذ َةَرَكَب يبأ ْنَعَو -4
 کِل یف اذه ْمُكِمْؤَي ةمْرحك :ماَرَح ْمُكْيَلَع "ملام ْمُكَءاَمِد نإ : ىئمب

 E م2 هم ل .٠ ها
 هيلع قمتم ( أله مكرهش يف ءاذه

o 2 

 ةقفشلا ُباَب - ؟؟
 يف ِةَعْفَشلاِ لک هللا ُلوُسَر ىَضَق :َلاَك اه هللا ٍدْبَع نْب ٍرباَج ْنَع 4

 ف“ هْيَلَع ُقَمَتُم . ةَعْفُش الق قُرْطلا ِتْفْرُصَو ُدوُدُحلا ِتَعَقَو اَذِإَف ءْمَسْفُي ْمَل اَم

 «ضزأ “[يِف] : ِكْرِش لك يف ُةَعْفُشلا» :“ملْسُم ِةَياَوِر ْيِفَو . َيِراَخُبْلِل ظْفَللاَو
 كادر يفت .يكِنِرَش ىَلَع ضرع یخ حبب نأ خاض ال طباع ذأ عنز ذأ

 . "!ٌتاَقِث ُهَلاَجِرَو . ِءْيَش لَك يف ِةَعْفَشلاِب لَك ىلا ىَضَق : ّيواَحَطلا

 نَحَأ ُراَجلا» : لب هللا ُلوُسَر َلاَق لا 4 مئات ي ْنَعَو ١-

 E ”يرابلا ُهَجَرْحَأ 1هبّقَصِب

 )١( ءاورإلا رظنا )6015/0"(.

 اهدورو مدعل اهتدايزل يعاد الو «مكضارعأو» :انه يريهزلا دازو ةثالثلا لوصألا يف اذك (۲)

 اهنودب نطاوم يف ثيدحلا ىور يراخبلا نألو ةيطخلا لوصألا يف

 .(170/9) ملسمو (51/0) يراخبلا (۳)

 )٤( يراخبلا )١١4/8( ملسمو )9/6؟؟١1(.

 ىلع رصتقا ولف (00/9) صيخلتلا يف ظفاحلا هدافأ امك ىنعملاب ملسم دنع وه :هيبنت ٠

 .دوجأ ناكل هدحو يراخبلل هوزع
 .(۱۲۲۹/۳) ملسم ()

 حيحصلا يف امل ةقفاومو (ج) ةخسن نم ةدايز (0)

 «هتاورب سأب ال دانسإب» :(475/4) حتفلا يف ظفاحلا لاق )١١1/4( يواحطلا . فيعض (۷)
 . ظوفحم ريغ ظفللا اذهب هنأو جيرج نبا سيلدتب )٠٥/۳( ةفيعضلا يف انخيش ار

 )۸( يراخبلا )۳/۱۱١(.



 مارملا غولب ۲۳۱ عويبلا باتك-۷

 ُراَج» :ِلكك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هن ِكِلاَم نْب سئأ ْنَعَو 0١

 .''7ةلِع هلو ءناّبح ُنْبا ُهَحَحَصَو ءَىَئاَسَنلا ُهاَوَر «راّدلاب ٌقَحَأ راذلا

 ا ر وا 0 يرص ۶ ر 5 “4 هادم ےس

 دَمخأ ُهاَوَر «ادحاو اًمُهَميرط ناك اذإ ءابئاَغ َناَك ْنِإَو ءاهب ٌرْظَتْنُي ءوراَج

 . تاق ُهَلاَجرَو «ُةَعَبْرَألاَو

 «لاًقعلا حك ٌةَعْفْشلا» : لاق لب ىبتلا نع 4 َرَمُْع نبا نَعَو _-- ۳

 : فح داو ا ا و و راولو هام اتا ةاوو

 ضاّرَقلا باي - 6

 يلا :ُةَكَرَبلا ٌنهيِف تال :َلاَق لك يلا نأ فذ بْيَهُص ْنَع _

 ْهَجاَم ُْبا ُهاَوَر «عِئَبْلِل ال ءِتَِبْلل ريِعَشلاب بلا ٌطْلَخَو ءُةَضَراَقُملاَو لجأ ىلإ
 ٠ ٤) 2 م6

 . '*”فيعَض ٍداَنْسِإب

 فعضو )0857/١١( نابح نباو (ةسسؤملا ةعبط )55/٠١/ ىربكلا ىف ىئاسنلا . فيعض (1)

 نع ةداتق ثيدح نم ىرخأ ًاقيرط هل نأب لاق نكل هدانسإ (”78/0) ءاورإلا يف انخيش
 .هريغل ًاحيحص :ينعي «ملعأ هللاو نيقيرطلا عومجمب كلذك نوكي هلعل» :لاق مث سنأ

 نع ةداتق قيرط نأ ىلإ ةعامجو مزح نباو ةعرز وبأو متاح وبأو يراخبلا بهذو :تلق
 ثيدحلا نأ ىرأ ال اذلف سنوي نب ىسيع اهيف مهو دق هنأو ةظوفحم ريغو أطخ سنأ

 ( . ملعأ هللاو نيقيرطلاب ىوقتي

 (ةسسؤملا ةعبط /40/5) ىربكلا يف يئاسنلاو )/١87( دواد وبأو (۳۰۳/۳) دمحأ .حيحص (۲)

 . ۷A) /( ءاورإلا يف انخيش هححصو (۸۳۳/۲) هجام نباو )/56١( يذمرتلاو

 فيعض هدانسإ» :(57/9) صيخلتلا ىف ظفاحلا لاق (875/5) هجام نبا .ًادج فيعض (۳)

 هاكح امك يقهيبلاو يدع نباو رازبلاو نابح نباو متاح يبأ نبا هفعض ثيدحلاو «ًادج
 وه لب» : ظفاحلا ًابقعتم لبسلا ىلع هقيلعت ىف انخيش لاقو (”1/4/0) ءاورإلا ىف انخيش
 ١ اد تق

 )٤( تاعوضوملا ىف يزوجلا نبا هدروأ ثيدحلاو (۷1۸/۲) هجام نبا .ركنم ) ۲٤۸/۲۔ ۲٤۹(

 ةفيعضلا يف انخيش امهنع هاكح .لطاب نتملاو ملظم هدانسإ : يبهذلا لاقو )١1١18/0(.



 a تانك ۷ ۳۲ ( مارملا غولب

 اذِإ ٍلْجّرلا ىَلَع طِرَتْشَي اگ هنأ ھڪ ٍماَرِج نب ٍمِيِكَح ْنَعَو - 6

 ءرْخَب ْيِف ُهَلِوْحَت اَّلَو «ِةَبَطَر دك يف يلام َلَعْجَت ال نأ : ًةَضَراَقُم ًالاَم ٌاَطْعأ

 «يلاَم َتْئِمَض ْدَقَف ؛كلذ ْنِم ًاَئْيَش َتْلَعَف ْنِإَف ٠ ءلْيِسَم نطَب يِف هب لنت الو
 ا

 . تاق ُهَلاَجِرَو «َيِنْطْفَراَدلا ُهاَوَر

 ْنَع َبوُقْعَي نب نمخّرلا ٍدْبَع نب ِءالَعلا نَع :«أطَوُملا» يِف كِلاَم َلاَقَو
 فرق مروه .اَمُهتَي حنرلا نأ ىَلَع ؛َناَمُْعِل ٍلاَم يف لو هل :هذَج نع هيب هبا

 "يي 2

 ةَراَجإلاَو ٍةاَقاَسُملا ُباَي - 8

 وا ٬رمث نِم اهني جرخي ام Do) هم مو هي م ر ا ٍرْطَشِب َرَبْيَخ َلْهَأ َلَماَع لك هللا َلوُسَر نأ 44 َرَمُع نبا نَع 7357

 ْمُهْلَو ؛ : اهَلَمَع اوُمكي نأ ىَلَع اهب مه فرقي ” نأ اوُلَأَسُم ا ةياور ٰیفو

 هاش ام َكِلَذ ىَلَع اهب نكرم :ةلك هللا لوس 1 خ40 ن اا

 e ْرَمُع ْمُهاَلْجَأ ىح - ءاّهب اوُرَمَف

 دنسب يقهيبلا هاور» :(58/) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (77/9) ينطقرادلا .حيحص )١(

 0 الو :تلق»)» :(0/*59) ملا يل ياو «يوق

 . ؟نيخيشلا
 ملسم لاجر تاقث هلاجرو :تلق» :(397/0) ءاورإلا يف انخيش لاق )٦۸۸/۲( كلام (۲)

 هاور دقو .لوبقم : ظفاحلا لاق ىندملا بوقعي همساو ءالعلا نب نمحرلا دبع دج ريغ

 دنس اذهو :تلق )١1١١/5(. م ا دنبلا نم ةظقتناف كلام نع فو نا
 ءالعلا نع يلع نب هللا دبع ةياور هديؤي دقو ًاظوفحم هنم بوقعي طاقسإ ناك نإ حيحص
 هللا دبعو ةفرعملا يف يقهيبلا هجرخأ بوقعي هدج ركذي مل ًارصتخم هب نمحرلا دبع نبا

 . «تاعباتملا ىف هب سأب الو يقيرفإلا اذه يلع نبا

 .(1185/) ملسمو (۱۳۷/۳) يراخبلا (۳)
 )٤( يراخبلا )۱٤۱/۳( ملسمو )۱۱۸۷/۳(.



 مارملا غولب ۳ عويبلا باتك

 ؛اَهَضَْأَو َرَبْيَخ لخت َرَبَْخ ٍدْوُهَي ىلإ عُقد يئ للا َلوُسَر ْنأ :ٍمِلْسْمِلَ
 ." "اَهِرَمَت ُرطَش ْمُهَلَو ءْمِهِلاَوْمُأ ْنِم اَهوُلِمَتْعَي نأ ىلَع (١)ن- ءّ وو” جه مه عم 1 سها ھه مس # رور هَ 00

 ب جدخ نب : َعِفاَر ُتْلَأَس :لاَق سيق نب َةَلَظْنَح ْنَعَو _- ۷

 ا سال ناك اَمْنِإ هب نما ذل ا ا ِبَمّذلاِ ضزألا ءاَرك

 ا «لواَدَجلا ٍلاَبْقَأَو ْءِتاَناَيِذاَملا ىَلَع ب هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىّلَع

 ساثلل نکی لَو ءاّذه كار اذه ملن ءاّذه ُمَلْسَيَو اذه َكِلْهَيَف ءعززلا

 .هب َسْأَي ال ؛ نوُمْضَم مْوْلْعَم ءىش اَمَأَف ءُهْنَع َرَجَر كلذلف ءاّذه الإ ! هاك

 ارك ْنَع ىُهْنلا ٍقالْطإ ْنِم ِهِنَلَع ٍقْمَتُملا يِف ف َلِمَجَأ اَمِل نايب ِهْيِفَو

 نَع ىَهَن لي هللا َلوُسَر َّنأ يه ِكاََحَّضلا نب ِتباَت ْنَعَو 6

 . افيأ ْمِلْسُم ُهاَوَر .ِةَرَجاَؤُملاِب َرَمْأَو ءَةَعَراَرُملا

 يك هللا لوسَر َمَجّتحلا :َلاَق هنأ © ساَبَع نبا ْنَعَو 64

 (*!َيِراَخُبلا ُهاَوَر .هِطْعُي ْمَل ًاماَرَح ناگ ْرَلَو ُهَرْجَأ ُهَمَجَح ْيِذَلا ىطْعَأَو

 : دع هللا لوس لاق :لاَق هڪ جبد ِنْب عقار نعو ب الاد

 0 هور «ٹْيخ ماجحلا

 )١( ملسم )۱۱۸۷/۳(.

 )۲( ملسم )۱۱۸۳/۳(.

 )۳( ملسم )۳/۱۱۸٤(.

 )5( يراخبلا )۸۳/۳(.

 () ملسم )۱۱۹۹/۳(.



 . عويبلا باتك ۳٤ مارملا غولب

 رع هللا َلاَق» : لڳ هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هك َةَرْيَرُه ْنِبَأ ْنَعَو _- ۱
 َعاَب لُجَرَو هَرَدَع ْمُث يب ىطغأ ُلُجَر :ِةَماَيِقلا َمْوَي ٍْمُهُمْطَح اأ نالت : َلَجَو

 (ُهَرْجَأ هطْعُي ْمَّلَو ُهْنِم ىَفْوَتْساَف ًارْيِجَأ َرَجَأَتْسا ٌلُجَرَو ءُهَئَمَت لكَأ
 (١)هيو هع ماسر
 . مِلسم .هاَوَر

 ام ّقَحَأ ّنإ» و ا ياع نا ْنَعَو - "017

  اوطغأ» :ِك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق انه َرَمُْع نا ٍنَعَو -۳

 . 29ةجاَم نبا ُهاَوَر «هُفَرَع ٌفجَي نأ َلْبَق ُهَرْجَأ َريجألا

(OD aloe (€) .. 
 رباجو ¢ ”يِقَهْيبلاَو ىَلْعَي ئبأ َدْنِع هك َةَرْيَرُه نبأ نع بابل *”يِفَو

 . "”ٌفاَعِض اَهْلُكَو «''"َيِناَرَبطلا دع

 َرَجأَتْسا نَم» :َلاَق لكي يتلا نأ هڪ َيِرْدُحلا ٍدْيِعَس ئبأ ْنَعَو 2-2-4

 يراخبلا هاور امنإو ملسم هجرخي مل ثيدحلاف مهو وهو ةثالثلا لوصألا يف )0(

 .(708/0) ءاورإلا يف ثيدحلا ىلع انخيش مالك رظناو 5-9
 .(171//) يراخبلا (؟)
 هيفو» )١18/1(: ةياردلا يف ظفاحلا لاقو (۸۱۷/۲) هجام نبا .هريغل حيحص (۳)

 ملسأ نب ديز نع ينافطغلا 0 هاور دقو «فيعض وهو ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع
 .؛هقرطل حيحص ثيدح» )4٠٠/۲(: ةاكشملا يف انخيش لاقو «. .اًلسرم ءاطع نع لاقف

 « طخبب اهيلع برض هنأ الإ ENE يف ةتباثو (ج)و (ب) ة ةخحسن يف ةتباث ةرابعلا هذه (85)

 .اهتابثإ تيأر اذل يناعنصلل غولبلا حرش يف ةتباثو
 .(١15١و5/١15١) يقهيبلاو )60/١7”7( ىلعي وبأ (۵)

 )٤١/١(. ريغصلا همجعم يف يناربطلا (5)

 نم يدنع دانسإلا حيحص ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو» :(5/0”7”7) ءاورإلا يف انخيش لاق (۷)

 قرطلا ضعبو نسحلا راسي نب ءاطع لسرم هيلإ مضنا اذإف ةريره يبأ نع ىلوألا قيرطلا
 يأ ملعلا اذهب نيفراعلا نيثحابلا دنع ىقبي الف اهفعض دتشي مل يتلا ةلوصوملا ىرخألا

 6... .(80/9) بيغرتلا يف يرذنملا هنع حصفأ ام وهو ثيدحلا توبث يف كش



 مارملا غولب 0 عويبلا باتك

 ْنِم َيِقَمَِبلا ُهَلَصَوَو .2©"”ُعاطِقْا ِهْيِفَو ءِقاْرَرلا ُدْبَع ُهاَوَر هُهَتَرْجأ هَ 55 رج
7 0 

 تاّوَملا ءاَْحِإ باب - 9١

 ًاضزأ َرَمَع ْنَم» :َلاَق ةي يتلا نأ ا َةَشِئاَع ْنَع َةَرْرُع ْنَع 0

 هاوَر .ِهِتْقاَلَج يف ُرَمُع هب ىَضَقَو :ُةَوْرُع لاق "اهب ُقَحَأ َوُهَف ٍدَحأل ْتَسْيَل

 اض خا نم :لاق لك ّيبنلا نت ء بص دير نب ٍدْيِعَس ليِعَس ْنَعَو 2 1

 رهو كاست تور ةلاز «*يذمدملا ُهَنْسَحَو «ُةَناَلَثلا ُهاَوَر هَل ىهَف َّهَتِيَم

 : َلْيَِقَو .''ةَشِئاَع :َلْيِقَو ”رباج :َلْيَقَف ءهّيباَحَص یف فِلُتاو «لاق امك
 نر

 .لَوَألا حجاَرلاو “ورْمَع ُنْب هللا

 مل يعخنلا ميهاربإ» (AV/Y): ةياردلا يف ظفاحلا لاق )۲۳٣/۸( قازرلا دبع .فيعض (۱)

 . «ديعس ابأ كردي

 هاورف ةفينح يبأ ىلع هدانسإ يف فلتخاو :تلق .هفعضو )١١١/16( يقهيبلا .فيعض (۲)

 هفعض اذل ةفينح ىبأل يروثلاو ةبعش ةفلاخم نع الضف السرم نسحلا نب دمحم هنع
 ١ .(711/5) ءاورإلا يف انخيش

 .«اهب :ظفل يراخبلا دنع سيلو» :يريهزلا لاق (۳)

 ىرخأ قيرط نم كلام هلصوو) :لبسلا ىلع هقيلعت ىف انخيش لاقو )/١40( يراخبلا (5)

 ١ .«ةحيحص رمع نع
 (5571/) يذمرتلاو (505/7) ىربكلا يف يئاسنلاو (178/) دواد وبأ .هريغل حيحص (5)

 .(5/1و07/5) ءاورإلا يف انخيش هررق امك اهب ىوقتي قرط هلو :تلق
 تلق» :(4/5) ءاورإلا يف انخيش لاقو (577/) يذمرتلا هاور رباج ثيدح :تلق (1)

 .٠ . .هحيحص يف يراخبلا هقلعو نيخيشلا طرش ىلع وهو
 ۰ .(۲۰۳/۲) یسلایطلا هاور (۷)
 هدانسإ لاجرو» )۲٤٤/۲(: ةياردلا ىف ظفاحلا لاقو )٠۹١/١( طسوألا ىف ىناربطلا هاور (۸)

 :بيرقتلا يف هسفن ظفاحلا لاق لب فيعض يجنزلا ملسم هدانسإ يفو :تلق «تاقث
 .«ماهوألا ريثك قودص)



 عويبلا باتك ١ فش مارملا غولب

 نأ ُهَرَبْخَأ هن َةَماَنَج َنْب َبْعَّصلا نأ 2 ساّبَع نبا نَعَو - الالال

 ""ٍَتراَخُبلا ُاَوَر هِلوُسَرِلَو هلل الإ ىَّمِج ال» :لاق لك يبل

 َرَرَض ال» :هلك هللا َلوُسَر لاق :لاق © ساّبَع نبا نَعَو 0

 لغم ٍدْيِعَس ئبأ ثْيِدَح ْنِم ُهلَو :« "ادَجاَم ُنْباَو َدّمحَأ ُهاَوَر هَراَرِض الو
 (f) ء,.دء و ا

 . لسرم ؛أطَوملا» يف وهو

 ١ :ِهِلكك هللا لوّسَر َلاَق :َلاَق و بذنج نب َةَرْمَس ْنَعَو 204

 . ووُراَجلا ُنْبا ُهَحَحَصَو هَدْواَد وُبَأ ُهاَوَر هَل ىه ؛ ضْرَأ ىَلَع ًاطئاح طاح

 أركب َرَفَح ْنَم» : َلاَك هك يتلا نأ هڪ لْفَمُم ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - ١
)03 

 ص

 أ

 ٍفِيِعض ٍداَنْسِإب هّجاَم نبا ُهاَوَر «ِهتيِشاَمِل ًانطَع ؛اعاَرذ ا هلق

 ًاضزأ ُهَعطْنَأ ب يبنلا ّنَأ هيأ ْنَع لئاَو ِنْب َةَمَقْلَع ْنَعَو ١

 . "7َناَّبِح نب 1 هَحَحَصَو «َيِذِمْرَتلاَو ٌدَواَد وُبأ هور . . توَُمَرْضَحِب

 )١( يراخبلا )۱٤۸/۳(.

 .0/84/0) هجام نباو (۳۱۳/۱) دمحأ .هريغل حيحص (؟)

 هازعف هريغل أدلقم نيدلا ءالع انخيش مهوو» )۳۸١/٤(: ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق (۳)

 (۷۷/۳) ينطقرادلا هاور ديعس يبأ ثيدحو :تلق .«يردخلا ثيدح نم هجام نبال

 .(08  ةال/؟) مكاحلاو

 تزواج دق ةريثك قرط هذهف :تلق» )/51١7(: ءاورإلا يف انخيش لاق )۷٤٥/۲( كلام )٤(

 اهضعب مض اذإف اهفعض دتشي مل اهنم ًاريثك نإف اهتادرفم ةفيعض تناك نإو يهو رشعلا
 .«ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا ةجرد ىلإ ىقتراو ثيدحلا ىوقت ضعب ىلإ

 نم دهاش هل نکل نسحلا ةنعنع هيفو )٠٤/۲( دوراجلا نباو (۱۷۹/۳) دواد وبأ .هريغل حيحص ()

 )1١/5-١١(. ءاورإلا نم ًاصخلم ىهتنا . حيحص هدانسإو (۳۸۱/۳) دمحأ هاور رباج ثيدح

 هدنس يفو» :(77/) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (4811/5) هجام نبا .هريغل حيحص (5)

 . )60١٠5/١( ةحيحصلا يف انخيش هححص ثيدحلاو .٠ . . فيعض وهو ملسم نب ليعامسإ

 .بيسملا نب ديعس نع لسرم دهاش هلو ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلف هدهاوشل

 : لبسلا ىلع هقيلعت يف انخيش لاقو (7570/“) يذمرتلاو (۱۷۳/۳) دواد وا .حيحص (۷)

 . ؛حيحص هدنسو يمرادلا اذكو»



 مارملا غولب فش عويبلا باتك -!

NENءهِسَرْف ٌرضح َرْيَبْرْلا عطفا هلك ىبتلا نأ ا  

 َمَلَب ''ُتِيَح ُهوطْغأ» لاف .هطوسب ىَمَر م ماف ىَتَح َسَرْفلا ىَرْجَأَف

 O هبفو ٌدواَد وُن هأَوَر (ًطْوَسلا

 يب ْيبتلا َعَم ُتْرَرَغ :لاق هن ٍةَباَحَّصلا َنِم ٍلْجَر ْنَعَو - 787

 هاَوَر ؛ِراّئلاَو ءِءاَملاَو ءلكلا يِف :ِثاَلَث يف ُءاَكَرُش © ثاتلا» : لوق هم

 . “تا ُهَلاَجِرَو واد وأو ا

 فقولا ُباَب - ۷

 َتاَم اذإ» :لاق لب هللا لوُسَر نأ هذ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَع 2 ٤

 ملِع وأ ءةَيِراَج ِةَقَدَص ْنِم “الإ :ثالت نِم الإ ُهَلَمَع ُهْنَع َعطَقْلا ٌناَسْنِإلا

 , لَم ُهاَوَر هَل وُعْدَي حَلاَص ٍدَلَو وأ وب عفتني

 ىتأف َرَبْيْخِب ًاضزأ ٌرَمُع َباَصَأ :َلاَق © َرَمُع نبا ِنَعَو 6

 . فنصملل صيخلتلا يف وه اذكو (ثيح نما دواد يبأ ننس يف )010(

 ريبكلا يرمعلا هيفو» :(55/5) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )۱۷۷/١( دواد وبأ .فيعض (۲)
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ءامسأ ثيدح نم حيحصلا يف ذ لصأ هلو ‹فعض هيفو

 دواد يبأ فيعض يف انخيش هفعض ثيدحلاو «ريضنلا ينب لازما نم ًاضرأ ريبزلا عطقأ

 . يرمعلاب لبسلا ىلع هقيلعت يف هلعأو (۳۱۰)

 ديبع وبأ هاور امنإو دواد وبأ الو دمحأ هوري مل ظفللا اذهب وهو ةثالثلا لوصألا يف اذك )۳( 

 دروأف - لَك رجح نبا ظفاحلا مهو دقلو» :(8/5) ءاورإلا يف انخيش لاق ذاش وهو
 امهدنع هل لصأ الو دواد يبأو دمحأ ةياور نم ذاشلا ظفللاب مارملا غولب يف ثيدحلا

 . «هبنتف ةتبلا

 دنسلاف» :(8/5) ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۷۸/۳) دواد وبأو )۳٣٤/٥( دمحأ .حيحص )٤(

 . .ةنسلا لهآ دنع لودع مهلك ةباحصلا نأل مسي مل هيباحص نأ هرضي الو حيحص

 90 .ملسم حيحص يفو (ب)و (أ) ةخسن يف ةتباث يهو (ج) ةخسن نم تطقس ))

 .هدمتعا يذلا لصألا يه (أ) ةخسن نأ عم يريهزلا ةخسن -

 )5( ملسم )١566/9(.



 عويبلا باتك ۳۸ مارملا غولب

 هَل َرْبْيْخِب ًاضزأ ُتْبَصَأ ينِإ !هللا َلوُسَر اي :َلاَقَف ءاَهِنِف مَ 3 يبل
 ءاَهَلْصَأ تسبح تش ْنإ» :َلاَق ءُهْئِم ْيِدْنِع ُسْمْنَأ َوُه طق الام ْبِصَأ

 «ُتَروُي الو ا ءا ا ُرَمَع اهب َقَدَصَتْق : لاق ««اهب َتَفَدَصَتَو

 ْيِفَو «باقرلا «ىّبْرَقلا يفو ءءاَرَقُفلا يف اهب ُقَدَصَتْف «تَموي الو

 نم لأي نأ ا كلو ْنَم ىَلَع حاج ال ءٍِفِيَضِلاَو ءِلْيِبَسلا ِنْباَو ءوللا لْيِبَس

 هلع ىف الام لرم رغ اقلام .a ِفرّرْعَملاِب
 ايا ظْمَللاَو

 نكلَو ءُبَمْوُي اَلَو ُعاَبُي ال :هلضأب ْقَدَصَت» : “يالل ٍةَاَوِ يِفَر
 .(ةرَمُت ٌقَمْني

 ىَلَع َرَمُع كي هللا ُلوُسَر َتَعَب : َلاَق ن5 َةَرْيَرُه ْيِبأ ْنَعَو 3
 يف ُهَداَْعأَو ُهَعاَرْذ سَبَتخا ِدَقَف ؛ٌدِلاَخ اَمأَ» :ِهْيِفَو ءَتْيِدَحْلا ا

 .*هْيَلَع قمم «هللا لبس

 (ةَبهلا باب - 8
 ا هللا لوسَر هب یتا ُهاَبَأ أ © رْيِشَب نْب ٍناَمْعَتلا نع - ۷۸۷

 “ءإكأ» : لج هللا ُلوُسَر َلاَقَف یل ناك انالخ ذه يِنْبا ُتْلَحَت ينِإ :لاَمَف

 "”(ةغجْزاَفا : هلع هللا وسر َلاَقَف ءال :َلاَثَق «؟اًذده لم هَتْلَحن ُكِدَلَو

 لوصألا يف ةدوجوم ريغ اهنأل ةدايزلا هذهل يعاد الو «هنأ ريغ» هتخسن يف يريهزلا داز (0)

 . يراخبلا يف ًاضيأ اهرأ مل لب ملسم حيحص يف ةدوجوم ريغ اهنأ امك ةثالثلا |

 . لام لثأتم ريغ» : ةياور يفو هيف لومتم» :ملسم يف (0)

 . )1۲/۳ ) ملسمو )۲٣۰/۳( يراخبلا (۳)

 )٤( يراخبلا )٤/۱۲(.

 )٥( مقرب هجيرخت رم )۷٤٩(.

 .؟ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب» :لبسلا يف عقوو «ةثالثلا لوصألا يف اذك (5)

 )۷( يراخبلا )٠١5/7( ملسمو )۱۲٤۲/۳(.



 مارملا غولب ۳۹ عويبلا باتك-۷

 :َلاَمَف ءِْتَقَدَص ىَلَع ُهَدِهْشيِل ب ئبتلا ىَلِإ ئبأ قلطئاف : ٍظْمَل ْيِفَو

 َنْيَب اوُلِدُغاَو هللا اوُقَنإ» :َلاَق ال :َلاَق «؟ْمِهْلُك َكِدَلَّوِب اًذه َتْلَعَمأ»

 . "2هنلَع قمتم .ةَقَدَصلا كلِ دَر يبأ َعَجَرَف «ْمُكِداَلْوَ

 كرسي :َلاَق مث ؛ْيِرْيَغ اذه ىَلَع ْدِهْشَأَت» :َلاَك :مِلْسُمِل ِةَياَوِر ْيِفَو

 ظ . "”«أذإ الف :لاق «ىلب :َلاَق ؛؟اَوَس ّربلا يف َكَل اوُنْوَكَي نأ

 هتَبِه يف دِئاّعلا» :ِةلك ْئبتلا لاق :لاق 4 ساَبَع نبا نَعَو 2 ٨۸

 . هيلع قمتم هيي يف ُدوُعَي مت “ءيت بلکل اک

 ِهِتَبِه يِف ُدوُعَي ْيِذَلا ءِءْوَّسلا ُلَكَم ال سيل» :َيِراَخْبْلِل ٍةَياَوِر ْيِفَو
 . هن یف عجْرَي بلكلاَك

 5 يطْعي اميف 0 ا u n يطع نأ ملم ِلَجَرِل

 . احلا َناّبح ناو َيِذِمْرَتلا ۾ هححصو ُةَعبرألاَو د هور

 ةيِدَهلا ُلَبْفَي للي هللا ُلوُسَر َناَك :ْتَلاَق اه َةَسِئاَع ْنَعَو -_-- ١

 ("”ٍقِراَخْبلا ُهاَوَر .اَهْيَلَع ُبْيِثُيَو

 هيك هللا ٍلوُسَرِل لُجَر بَهَو :لاق 8 ِساَبَع نبا ٍنَعَو 1

 .هل ظفللاو )۱۲٤۲/۳ - ١547( ملسمو )5١5/5( يراخبلا ()

 )۲( ملسم )/١555(.

 )١551/5(. ملسمو (۲۰۷/۳) يراخبلا (۳)

 )٤( يراخبلا (10).

 يذمرتلاو )۲٠٠/١( يئاسنلاو )۲۹٠/۳( دواد وبأو (۲۷/۲) دمحأ .حيحص (6)

 (55/5) مكاحلاو )٥۲٤/۱۱( نابح نباو (/16/5) هجام نباو (157/1و697/0)

 .(560و57/5) ءاورإلا يف هدانسإ انخيش ححصو

 )0( يراخبلا )5١5/9(.



 عويبلا باتك 4 مارملا غولب

Go هم a“ TT 7 0 تاهل ۾ ےس AS موو - 2 DHE ؟تَيِضَر» :لاقف .هدازف ءال :لاق (؟تْيضَر» :لاقف ءاهيلع هباثأف» HE 

 هخخَصَو «دَمْحأ ُهاَوَر .ْمَعَن :َلاَقَف «؟َتْيِضَر» :َلاَقَف ءُهَداَرَق ءال :لاق

 ٠ لع هتم هل تّبهو

 E نم هْنِإَف ءاَمودِسُْمَت الو ْمُكَلاَوْمَأ ْمَُكْنَلَع اوكفأ» ا

 . “«هبقَعِلَو ار اح ا ْئِذْلِل ّيِهف ؛ ىَّرْمَع

 َكَل يه :َلوُقَي نأ ةي هللا ُلوُسَر راجا ْيِتْلا ىَرْمُعلا اَمْنِإ :ٍظْفَل ْيِفَو

 . ”"اًهبِحاَص ىلإ عجزت اَهْنِإَف ءَتْشِع ام كَل يه :لاَق اإ اَمأَق ءَكِبِقَعِلَو

 وأ ءائْيَش َبِقْرَأ ْنَمَف ءاؤُرِمْعُت اَلَو ءاوُبِقْرَت ال : َىئاَسَنلاَو واد بالو

 . '"”هيَنَرَوِل وهف ءائْيَش َرِوغأ

 ىىللا ٍلْيِبَس ْيِف سّرَف ىَلَع ُتْلَمَح :لاق هذ َرَمع ْنَعَو 2 29

 كلذ ْنَع هلك ش 30 كلا « صخري هعئاب هنأ ٌتْئَكَظَ «هبحاص هعاضأَف

 . بلع قمتم م .َتْيِدَحْلا .٠ . .مهرِيب ُهَكاَطْعَأ ناو «َهْعَتْبت الو :لاَقَق

 ريبكلا يف يناربطلا هاور نكل «ةبه» :امهدنع امنإو نابح نباو دمحأ دنع تسيل )١(
 | .انه فنصملا هقاس امك (0)

 :(58/6) ءاورإلا يف انخيش لاق (595/15) نابح نباو (؟١/96) دمحأ .حيحص (۲)

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق»

 .ملسمل ظفللاو )١1117/9( ملسمو )۲۱٣/۳( يراخبلا (۳

 )٤( ملسم ) ۱۲٤۹/۳۔ ۱۲٤۷(.

 (٥) ملسم )١517/0(.

 :(017/5) ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۷۳/۲ يئاسنلاو )۲۹٥/۳( دواد وبأ .حيحص (5)

 ظ .«امهطرش ىلع حيحص هدانسإو»

 . ملسمل ظفللاو (۱۲۳۹/۳) ملسمو (؟5١/) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب ٤١ عويبلا باتك

 ُهاَوَر «اوُباَحَت اوَداَهَت» :لاق ليك ْئبْنلا نَع هه َةَرْيَرُْه ئبأ ْنَعَو 45

 ع اا نلفت وناوي لا تالا ف قراختلا

 . َةَيِدَهلا َنِإَف اوَداَهَت» :ةيي هللا لوسَر لاق :لاق ب سّنأ ْنَعَو 6

 فض داسا ٌراَزَبلا ةاور ؟ةميحشلا لس
- 

 َءاَسِن اَي» :ِةِكَي هللا َلوُسَر لاق :لاق هيض َةَرْيَرْه ئبأ ْنَعَو 5

 . هْيَلَع نَمَتُم َةاَش َنِسْرِف ْوَلَو اَهِتِراَجِل ٌةَراَج َنَرِقْحَت ال !ِتاَمِلْسُملا

 َوُهَف ةبه َبَهَو ْنَم١ :لاق لي بتلا نع اهي َرَمع نبا نڪو - ۷

 ةَياَور نِم ظوُمحَملاَو ءُهَحَحَصَو ُمِكاَحلا ُهاَوَر ااَهْيَلَع ْبَنْي ْمَل اَم ءاهب ُنَحَ
es .ردع هم  (Doc 

 ٌ هلوق ٌرمع نع ءَّرمع نبا

2 

 ةطقللا ُباَب - 9

 :لاَقَف «قّْيرطلا يف ٍةَرْمَتب هيَ ئبتلا ٌرَم :لاق هذ سنأ ْنَع 2-6

 . هيلع نَمَتُم هاَهّيْلكَأل ِةَفَدَصلا َنِم َنوُكت نأ ُفاَحَأ ىَنأ اَلْوَ»

 ىَلِإ ٌلُجَر هاج :َلاَق #4 َيِنَهجلا ٍدِلاَخ نب ٍدْيَر ْنََو 4

 )1١( ىلعي وبأو (۲۰۸) بدألا ىف يراخبلا .نسح )١١/4( ءاورإلا ىف انخيش لاق )45/5(:

 صيخلتلا يف ظفاحلا لاق امك نسح دانسإ اذهو :تلق» )۳/۷٠(.. ٠
 حيرش نب ذئاعب (50/5) ءاورإلا يف انخيش هلعأ (دئاوز رصتخم/١/077) رازبلا .فيعض (۲)

 )٦۹/۳(. صيخلتلا يف نابح نبا نع ظفاحلا لقن اذكو

 .0714/5) ملسمو (۲۰۱/۳) يراخبلا ()

 طرش ىلع حيحص ثيدح» :لاقو )٥۲/۲( مكاحلا .ًافوقوم حيحص ًاعوفرم فيعض (54)
 :لاقف )۴۷٤/١( ناسللا ىف ظفاحلا هبقعتو «انخيش ىلع هيف لمحلا نوكي نأ الإ نيخيشلا

 هدافأ «عوفرم ريغ رمع لوق نم فورعم مالكلا اذهو بير الب هيلع هيف لمحلا :تلق»
 (751/؟) أطوملا يف كلام هاور فوقوملا نأ - هلك - نيبو (01/1) ءاورإلا يف انخيش
 ش . حيحص دانسإب

 .(107؟/5) ملسمو )/١77( يراخبلا ()



 عويبلا باتك 4۲ مارملا غولب

 5 ْرَع مث ءاهَءاَكوَو اًهَصاَفِع فرعا» :َلاَقَف ؟ِةَطَّللا نع ُهَلَأَسَف اب ّىبتلا

 :َلاَق ؟مكَلا ةَلاَضَك :َلاَق اهب َكَنَأَشَم او ؛اَهْبِحاَص َءاَج نإ ءس
 4 ؟اَهَلَو كَل ام :َلاَق ؟لبولا ةَلاَضَف :َلاَق «بنذلِل كالا ا عقلا

 E E ENE ED ُدِرَت ءاَمْؤاَذِحَو ءاَمْؤاَقِس
 ظ 1 قمم

 ؛لاض َوُهَف َةَلاَض ىَوآ ْنَم» :ة هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو _

 . "يلم ُهاَوَر «اهفرَعُي ْمَل ام
eنم هك هللا كيب 8 :لاق راج نب ٍضاَيِع  

 (ُءاَشَي ف ریت هللا لام ره ال الو ا أ ره اه لا بيعي از

۳ 

 )ناي ناو

 و

 : ةي هللا لوس لاق : لاق ل ا َبركْيِدْعَم ِنب ماَدْقِملا ف ۳

 لام : نم ٌةَطَمْللا ال «يِلهَألا رامحلا ال «عاَبّسلا ن 5 باث وذ لحي ل لأ

 90215 و اور اع ينكتب نأ الإ دهام

 )١( يراخبلا )١77*/5( ملسمو )17557/9(.

 )۲( ملسم )١6١1/9(.

 نباو )٤۱۸/۳( ىربكلا يف يئاسنلاو )١17/1( دواد وبأو )١77/5( دمحأ .حيحص (۳)

 اذه يف امك انخيش لاقو 0001/11( نابح نباو )١729/7( دوراجلا نباو (۸۳۷/۲)

 . "حيحص هدنسولا :(۲۲۸/۳) ةياورلا

  623ملسم )01١6"١(.

 .«حيحص دنسب )08/١(: ةاكشملا يف انخيش لاق (060*7 /0) دواد وبأ .حيحص (6)



 مارملا غولب 4۳ عويبلا باتك

 ضِياَرَفلا ٌباَب -

 اوُمِحْلا» :لت هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق © ساّبَع نبا نع - 45
 . هيلع ْقَمَتُم «ركذ لُجَر ىلؤأل وهف َِقَب امف ءاهِلهاب ضئارَقلا of )١( « هو ل 9 off هلا ر pr ۴ و

 ُمِلْسُملا تري اَل» : لا يب يتلا نأ اه ِدْيَر نِ َةَماَسَأ نَعَو ۸9

 . "اهْئَلَع ْنَمَتُم «مِلْسُملا ُرِفاَكلا ُتِرَي الو رِفاكلا

 ىَضَقْف - ٍتخأو «نبا ِتْنِبَو تب يِف - هذ ٍدوُعْسَم نبا ٍنَعَو 2 7
 َيِقَب اَمَو ِنْيَكلَكلا ةَلِمْكَت ُسُدَسلا نالا ةَْبالَو .فضنلا ِةَئِبإلِل :ِِلك بتلا

 ."”يراَخبلا ُاَوَر .ٍتْخأللَف

 :ك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق اه '*'ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - /٠1
 ُمِكاَحلا ُهَجَرْخَأَو .«َيِذِمرَتلا الإ ُةَعَبْرَألاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛ِنْيَتَلِم ُلْهَأ ُتَراَوَتَي ال»

 . "ظظْفّللا اًذهِب َةَماَسَأ ٌتْيِدَح ياسا َىَوَرَو + ''"ةَماَسأ ظل

 هلك يِبتلا ىلإ لُجَر َءاَج :َلاَق 4 نِيَصُح نب َناَرْمِع ْنَعَِو - ۸
 ىَلَو اَمَلَف «سذسلا َكَل» :َلاَقَف ؟ِِئاَرْيِم ْنِم ئل اَمَف تام يبا َنْبا ْنِإ :لاقف

 َرْخآلا سدسلا ْنِإ» :لاَقَف ءُماَعَد ىَلَو امَلَف ؛ُرَخآ سدس كَل» :لاقف ءُهاَعَد

 .(۱۲۳۳/۳) ملسمو (۱۸۸/۸) يراخبلا (1)
 .(۱۲۳۳/۳) ملسمو )۱۹٤/۸( يراخبلا (0)
 .(۱۸۸/۸) يراخبلا (6)

 .أطخ وهو «رمع» :(ج) ةخسن يف )٤(

 هجام نباو (87/5) ىربكلا ىف ىئاسنلاو )/١70( دواد وبأو (۱۷۸/۲) دمحأ .نسح (6)
 .«نسح دنس اذهو :تلق» )١11١/5(: ءاورإلا ىف انخيش لاق (417/5)

 )5( مكاحلا )۲/۲٤١(. ٠
 اذه :ينطقرادلا لاق» )۸٤/۳(: :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (87/5) ىربكلا يف يئاسنلا (۷)

 عمسي ملا :(؟10/5) للعلا يف دمحأ لاقو :تلق «ظوفحم ريغ ةماسأ ثيدح يف ظفللا
 نع ديز نب ةماسأ نع نامثع نب ورمع نع نيسح نب يلع ثيدح يرهزلا نم ميشه
 .٠. . .نيتلم لهأ ثراوتي ال :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا



 عويبلا باتك "“ ٠ 144 مارملا غولب

 نَسَحلا ٍةَياَوِر ْنِم َّوُهَو « (7يِذِمْدَتلا ُهَحَحَصَو ا ل ا ةةيغط

 . "هم ْعَمْسَي ْمَل هنإ :َلْيِقَو ءداَرُمِع ْنَع ّيِرْصَبلا

 ٍةَدَجْلِل َلَعَج لكي يلا نأ ””[4] ِهِئِبَأ ْنَع َةَدْيَرُب نبا ْنَعَو - ٩۹

 ُّنْبا هَحَحَصَو «َيِئاَسَنلاَو واد ولأ فاو م اًهَنْوُد ْنَكَي مل اَذِ اإ ءَسْدَّسلا

 يی نبا و دوال ُنْباَو َةَمْيَرخ

 اوي 50 e محا E 0ك ا يل: نم ُتِراَو لاخلا»

 . “ناب ُنْباَو ُمِكاَحلا ُهَحَحَصَو ءَيِزاَرلا َةَعْرُ أ هيو

 يذمرتلاو )۷۳/٤( ىربكلا ىف ىئاسنلاو )١77/5( دواد وبأو (:78/5) دمحأ .فيعض )١(
 نسحلا ةياور نم هنأل فيعض هدانسإو :تلق» :(971/1) ةاكشملا يف انخيش لاق (414/5)
 . «هنعنع دقو سلدم نسحلاو نارمع نع يرصبلا وهو

 .هجام نبا دنع ثيدحلا رأ مل : هيبنت

 عامسلا يفن :لوألا :لاوقأ ة ةثالث ىلع نارمع نم نسحلا عامس يف ملعلا لهأ فلتخا :تلق (۲)
 لوقلا اذهو ثيداحأ ضعب هنم عمس ثيح ليصفتلا :ثلاثلاو ًاقلطم هتابثإ : يناثلاو ًاقلطم

 دق نسحلا ناك نإو يهو ةلأسم ىلإ ملعلا بلاط هبتني نأ يغبني نكلو لاوقألا لدعأ وه ثلاثلا
 اذه ثيدحتلاب هيف حرص ام الإ هثيدح نم لبقي ال اذل سلدم هنأ الإ ةلمجلا يف نارمع نم عمس

 . هتعلاط دق تنك (مألا) دواد يبأ حيحص يف سيفن ثحب يف هركذ ثيح انخيش نم هتدفتسا ام

 : .(ب) ةخسن نم ةدايز (۳)

 نباو (51/7١؟) دوراجلا نباو )۷۳/٤( ىربكلا ىف ىئاسنلاو (۱۲۲/۳) دواد وبأ .نسح )٤(

 لجأ نم فيعض دنس اذهو :تلق» )١71/5(: ءاورإلا يف انخيش لاق )۳۲۹/٤( يدع
 : صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو «ئطخي قودص» : ظفاحلا لاق هللا دبع نبا وهو هللا ديبع

 ««نكسلا نبا هححصو هيف فلتخم يكتعلا هللا ديبع هدانسإ يفو يئاسنلاو دواد وبأ هاور»

 (408/5) ةحيحصلا يف لاق دقف هللا ديبع ثيدح نسحي نأ انخيش ةداع ترج دقل : تلق
 ا ل لا :هب سأب ال هنأ يدع نبا نع هلقن دعب

 .تاقثلا قفاو اذإ ثيدحلا حيحص فلاخي مل اذإ ثيدحلا

 .مادقملا ثيدح ريغ نم يذمرتلا هاور ()

 نباو (77/4) ىربكلا يف يئاسنلاو )١77/8( دواد وبأو )١17١/5( دمحأ .حيحص (5)

 0 متاح يبأ نبال 0 )۳٤٤/٤( مكاحلاو (۳۹۹/۱۳) نابح نباو (81/94/5)

 ."حيحص دنس اذهو :تلق» :نابح نبا دانسإ نع )١179/5( ءاورإلا يف انخيش لاقو



 مارملا غولب 40 عويبلا باتك-۷

 يبأ ىلِإ ٌرَمْع َيِعَم َبََك :لاق ٍلْهَس ِنْب ةَماَمأ يِبأ نَعَو - ١

 هَل ىَلْوَم ال ْنَم ىَلْوَم ُهَلوُسَرَو ُهَللا» :َلاَق ي هللا لوسَر نأ و َةَدْيَبَع

 ُهَتَسَحَو ءَدواَد بأ ىّوِس ُةَعَبْرَأْلاَو ُدَمحأ ُهاَوَر هَل َتِراَو ال ْنَم ُتِراَو لاځلاو
 .''"َناَبِح ُنْبا ُهَحْحَصَو َيِذِصْرَتلا

 ُدوُلْوَمْلا لَهَا اَذِإ» :َلاَق لي ّىبتلا نع هه رباَج ْنَعَو 5
 ظ . "9َناَبِح ُنْبا ُهَحْحَصَو ه«َدْواَد وأ ُهاَوَر «ترو

 َلاَق :َلاَ ٍهَذََج ْنَع ِهْيِبَأ ْنَع ٍبْيَعَش ِنْب وِرْمَع ْنَعَو - ۲۳
 َيِنطُفَراَدِلاَو َىِئاَسَنلا ُهاَوَر “ءىش ِثاَريِمْلا َنِم لِتاَقْلِل َسْيَل» :ِهلكَي هللا لوسَر
 .©9 مع ىَلَع ُهْقْفَو ُتاَوّصلاَو ءئياسنلا ُهَلَعَأَو ِءَرَبلا ِدْبَع نبا ُهاَوَقَو

 للك هللا َلوُسَر ٌتْعُمَس :َلاَق ي باطخخلا نب َرَمَع ْنَعَو 15
 هُراَد وُبَأ ُهاَوَر َناَك ْنَم ِهِيَبَصَعِل َوُهَه ُدَلَولا وأ ُدِلاَولا ٌرّرخَأ اَم» :ُلوُقَي

 هجام نباو )47١/4( يذمرتلاو (77/4) ىربكلا يف يئاسنلاو )۲۸/١( دمحأ .نسح (1)
 هدانسإو :تلق» :(۱۳۷/) ءاورإلا ىف انخيش لاقو )٤۰۱/۱۳( نابح نباو (415/0)
 .«نسح ثيدح» :(0/17) حتفلا يف ظفاحلا لاقو «نسح

 ةريره يبأ ثيدح نم نكل فلؤملا هقاس يذلا ظفللاب دواد وبأ هاور .هريغل حيحص (۲)
 رباج ثيدح نم (۳۹۳/۱۳) نابح نباو (4۱۹/۲و۸۳/۱٤) هجام نبا هاورو 620)
 هفعضو» )٤۸۹/١١(: حتفلا يف ظفاحلا لاقو «ثروو هيلع ىلص يبصلا لهتسا اذإ» : ظفلب
 هفقو ظافحلا دنع حجرملا نكل دانسإلا حيحص هنأ باوصلاو بذهملا حرش يف يوونلا
 ةياردلا يف حجرو ؛ةدايز عفرلل مكحلا نأل كلذب ليلعتلل رثأ ال ءاهقفلا قيرط ىلعو
 ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم ًادهاش ثيدحلل نأ ركذ هنكل رباج ىلع هفقو ًاضيأ (10/1)
 ءاورإلا ىف هدهاوشو هقرطل انخيش هححص دق ثيدحلاف لك ىلعو «نسح هدانسإ» :لاقو

 رباج ثيدح يف «هيلع ىلصو» :ةظفل :ةدئاف (١١٠و١١٠) ةحيحصلا يفو )۷٠۷(
 ٤۹۷(. /۱) نآمظلا دراوم حيحص يف انخيش هلصف ام ىلع ةفيعض مدقتملا

 هدهاوشل انخيش هححص () ينطقرادلاو )۷۹/٤( ىربكلا يف يئاسنلا .هريغل حيحص )۳(

 )۱۹۷١(. ءاورإلا يف
 . فيحصت وهو «ورمع ىلع هفقو) :(ج) ةخسن يف عقو : هيبنث



 عويبلا باتك ٤ مارملا غولب

 )1( هد e ي و ا سا رس ےس 5 سرس هع هريس يىا إم

 ءالّولا» :هلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ي َرَمُع ن هللا ٍدْبَع ْنَعَو 6

 َيِعِفاَشلا ٍقْيِرَط ْنِم ْمِكاَحلا ُهاَوَر (ُبَموُي ال عاب ال < ءبَسّنلا ٍةَمْحْلُك ٌةَمْخْل

 فيتا ةلعار TE يأ ْنَع نَسَحلا نِ ِدّمَحُم ْنَع

 : لَو هللا لوُسَر لاق :َلاَق يفض سنا ْنَع َةَباَلِق ْيِبَأ ْنَعَو - 5

 هَححَصَو «دواد يب ىوِس ٌةعيدألاَو ديا ةَجَرْخأ (ٍتباث نب دنر ْمُكْضَرْفأا

 N عا ءمِكاَحْلاَو َناَبِح ُنْباَو ُيِذِمْرَتلا

 اًياَصّولا ٌباَب - 4

 ما ا یا چ اراک ا ۸۱۷

O 
 ا

 لاقو (۹۱۲/۲) هجام نباو )۷٥/٤( ىربكلا ىف ف يئاسنلاو (۱۲۷/۳) دواد وبأ .نسح )١(

 .«نسح دانسإ اذهو :تلق» )۲٤۸/٥(: ةحيحصلا يف انخيش

 (١٠1911/1و؟6/٠4) يقهيبلاو (41/4”7) مكاحلاو )57/1١١”7( نابح نبا .هريغل حيحص (۲)

 حیحص يفو )٠١9/5( ءاورإلا يف هدهاوشل انخيش هححص نکل فيعض هدانسإو : تلق

 )551/١(. دراوملا

 نباو (556/0) يذمرتلاو VAg) 1۷/0( ىربكلا ىف ف يئاسنلاو (۲۸۱/۳) دمحأ . . حيحص ها

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (١17؟/) مكاحلاو )75/١5( نابح نباو )00/١( هجام

 ًاضيأ نابح نبا هححصو لاق امك وهو :تلق» : يذمرتلا حيحصت لقن نأ دعب (877/5) ٠

 :تلق )١515(« ةحيحصلا يف هتجرخ دقو حدقي ال امب 9 دقو يبهذلاو مكاحلاو

 (۷۹/۳) صیخلتلا يف ظفاحلا هدافأ امك بيطخلاو يقهيبلاو ينطقرادلا لاسرإلاب هلعأو

 يف باوصلا نإ :اولاق ظافحلا نأ الإ حيحص هدانسإو» :(4۳/۷) حتفلا يف ظفاحلا لاقو

 ةدع انخيش هل ركذ ثيدحلاو «يراخبلا هيلع رصتقا ام هنم لوصوملاو لاسرإلا هلوأ

 .ةحيحصلا يف امك دهاوش

 )٤( يراخبلا )٤/۲( ملسمو )۱۲٤۹/۳٩(.



 مارملا غولب 4۷ عويبلا باتك-۷
 ا

a ۸ - ا لر ا ف :َلاَق ك5 ٍصاَنَو يأ ِنْب ٍدْعَس ْنَعَو 

 cD : : لاق ؟ئلاَم تلت ودمت افا ٌةَدَحاَو يل هكا الإ ع الو ا 0

 ُتلَتلا» :َلاَق ؟هَِلُتِب ُقَدَصَتَأَنَأ :ُتْلُق .«ال» :َلاَق ؟هِرطَشب ُقَدَصَت فأ :ُتْلُق
 ص ريب # 2

OE OBE eَنوُمُمَكَتَي َةَلاَع ْمُهَرَذَت نأ نه هج ءانعأ  

 .“"هْيَلَع ْقْفَتُم «ساٽلا

 اَي :َلاَقَف لهب يبتلا ىتأ الجر نأ ه6 ًةَسِئاَع ْنَعَو 48

 ءْتَفقَدَصَت ْتَمْلُكَت ْوَل اهنظأَو ءصؤُت ْمَلَو اًهُْسْفَن ْتَئِلْتْفا يأ َّنِإ !هللا َلوُسَر

 . "9هِلْسْمِل ُظْفَللاَو هْيَلَع قمتم 'ْمَعَن» :َلاَك ؟اَهْنَع ُتَقَدَصَت ْنِإ رجا اهَلقأ

 اي رشا َلوُسَر ُتْعِمَس :َلاَق هذ َيِلِهاَبلا َةَماَمأ ئبأ ْنَعَو 9

 دمحأ ُهاَوَر (ْثراَوِل َةّيِصَو الف ُهَّمَح مح يِذ لك ىطغأ ْدَك هللا َّنِإ) :َلوُقَي
 ُنْباَ ًةَمْيَّرْح نبا ُهاَوَقَو ءَيِذِمْرَتلاَو E :َيِئاَسَنلا ا ا 7 م سا 6

 ْنَأ الإ» :هرخآ یف دارو ءساّبَع نبا ِثْيِذَح ْنِم َيِنْطْفَراَدلا اد والا

 . '”ثَسَح ُهُداَنْسِإَو ؛ُةَئَرّولا َءاشَي

- 

 َقَدَصَن هللا ّنِإ» 86 يلا ل لاق :َلاَق ه5 لَبَج نب ٍذاَعُم ْنَعَو - ١

 ١550١(.  ١؟٠6/) ملسمو (0//81) يراخبلا ()

 .(1947/5) ملسمو (۱۲۷/۲) يراخبلا (؟)

 هجام نباو (577/5) يذمرتلاو (597و5١١/) دواد وبأو (۲۱۷/۰) دمحأ .حيحص (۳)

 ءاورإلا يف انخيش هنيب امك حيحص هدانسإو :تلق (۲۳۸/۲) دوراجلا نباو (۰/۲)

 .(۹۲/۳) صيخلتلا يف ظفاحلا هنسحو (88/5)

 هلاجرو» :(۳۷۲/) حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲١٠و ۹۸و٤/۹۷) ينطقرادلا .ركنم (5)

 انخيش تبثأو :تلق «ملعأ هللاو يناسرخلا وه ءاطع نإ ليق دقف لولعم هنأ الإ تاقث

 نأ هتراكن هجو نأ ىلإ راشأو فيعض هنأو يناسرخلا ءاطع هنأ (45/1) ءاورإلا يف
 نم )۹۸/٤( ىنطقرادلا هاور لب ةدايزلا هذه اهيف سيل قرط ةدع نم ءاج ثيدحلا
 للا ىف :ظفاشتلا لاق امك نع فاقساب دالا هذه نودي سابع نبا كينج
 ۰ .(89/5) ءاورإلا .(۲/)
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 : َيِنْطُفَر ادلا هأَوَر (مكِتاَتَسَح يف دايز ؛ ْمُكَتاَفَو دع ْمُكِلاَوْمَأ ثلث ْمُكْيَلَع

 2 ثيدح نم هجام نباو ءءادردلا ا ثيدح نم ٌراَْزَملاَو أ ل

 ا ُهَللاَو . . ضعبب اهضْعَب ىوقي لق نکل ؛ ٌةَفْيِعَض اَهْلُكَو (ًةَريَرَه

 ةَعْيِدَولا ُباَي -
  - AYYلاَق كي ّيبتلا نَع : ٍهَدَج ْنَع هيأ ْنَع ٍبْيَعُش ن وِرْمَع ْنَع :

 ةعيدو عدو نما  NEEهُداَنْسِإَو ا نبا ا (ناَمَض هيلع

(FD *.. ^ 
 هع مس

 و ص ےس

 ٍةَمِيِنْعلاَو ءيُملا مشق تاَيَو «ةاكّرلا رخآ يف مدقت هدمت تاَقَدَصلا مق بابو

 .- ىلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ  ِداهجلا َبِقَع يأ

 هنسحو :تلق (4054/؟) هجام نباو )11٠/6( دمحأو )١16١/5( ينطقرادلا .هريغل نسح )١(

 . هقرط عومجمب )۷4/7( ءاورولا يف انخيش

 الف» :نئسلا يف (؟)

 هيفو» :لاقف (4۷/۳) صيخلتلا يف هتلع نع حصفأو (۸۰۲/۲) هجام نبا .هريغل نسح (۳)

 يف انخيش لاقو «يقهيبلا هركذ اميف ةعيهل نبا هعباتو كورتم وهو حابصلا نب ىنثملا
 ينطقرادلا هجرخأ يبجحلا نمحرلا دبع نب دمحم ًاضيأ هعباتو» )۳۸٠/١(: ءاورإلا

 ملو متاح يبأ نبا هدروأ دقف اذه يبجحلا هتلعو :تلق .فيعض هدانسإ لاقو يقهيبلاو

 هذهف :تلق .فيعض وهو يلفونلا وه كلملا دبع نب ديزيو اليدعت الو ًاحرج هيف ركذي

 بلقلا لعجي امم اهعومجمف ةفيعض تناك نإو يهو بيعش نب ورمع نع قرط ثالث
 يور دقو اميس ال ثيدحلا نسح وهو بيعش نب ورمع هب ثدح دق ثيدحلا نأب دهشي
 راشأ يتلا ةعيهل نبا ةعباتم :تلق «مهديناسأ يقهيبلا قاس ةباحصلا نم ةعامج نع هانعم

 .077/5) نيحورجملا باتك يف نابح نبا اهاور يقهيبلا اهيلإ



 مارملا غولب ۲۹ حاكنلا باتك 6

 : هلك هللا ُلَوُسَر ال َلاَق :َلاَق يو ٍدوُعْسَم نب هللا ٍدْبَع ْنَع - ۳

 ءِرَصَبْلل ضَعَأ ُهْنِإَف ؛ُجْوَرَئَيْلَف ًةءاَبلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا نَم !ٍباَبَشلا َرَّشْعَم اي
 0010 و ا كد ا E EAD نمو 1 ل عال
 ." هْيَلَع ْقَمَتُم اجو هل ُهْنِإَق ؛موصلاب ِهيلَعف عطتسي مل نمو ‹جرفلإ نصحاو

 ىَتْنَأَو ءةللا َدِمَح هي ّيبنلا أ هه كلام نب سنأ ْنَعَو 2-4
 نمف ءَءاَسَنلا ُحَوَرَتأَو ءْرِطُْفْأَو ُموُصَأَو ُماَنَأَو يَلَصَأ ان نأ ينكل» :لاَقَو هْيَلَع

 )۲) »مع : و ب o - سا چھ ےس

 . هِيَلَع ّقَمَتُم 2ينِم سيلف يئس ْنَع َبِغَر

 لثبَتلا نَع ىَهْنَيَو «ةءابلاب ر ماي لكي للا ُلوُسَر َناَك :َلاَق هْنَعَو 3 6
 َمْوَي ءاَيبْنأْلا مكب ٌرِئاَكُم ت ولولا دودولا اوخوا : َلوُقَيَو ءاديدك ايمن

ETهدا زنا دنع فانك هلو ناس  

 . راسي ِنْب ٍلّقْعَم ِثْيِدَح ْنِم ًاضْنأ َناّبِج ُنْباَو َيِئاَسْنلاَو

 )١( ملسمو (۳/۷) يراخبلا )۱۰۱۸/۲(.

 . ملسمل ظفللاو )٠٠۲١/۲( ملسمو (۲/۷) يراخبلا (0)
 .«ينإف» :(ب) ةخسن يفو (۳)

 يف هدهاوشل انخيش هححصو (۳۳۸/۹) نابح نباو 2( 5و 5 8/0) دمحأ .هريغل حيحص 43

 )١96/5(. ءاورإلا

 انخيش لاقو (277177/9) نابح نباو (15/6) يئاسنلاو (۲۲۰/۲) دواد وبأ .هريغل حيحص ()

 )١75(4. فافزلا بادآ يف اهتجرخ دقو هقرطل حيحص» :(479/1) ةاكشملا يف



 حاكنلا باتك -/ o٠ مارملا غولب

 عبزأل ُْرَملا كن :لاق لك نبنلا ٍنَع هڪ َةرَْرُه ْيبَأ ْنَعَو _ 5

 7 قضم (ُكلاَدَي ْتَبِرَت نيدلا ِتاذب ظا ءاهنيدِلَو ءاهِلامجلو ءاهِبَسَحِلَو ءاهِلاَمِل

 ا ع م ع
 ر ج

 ن

 اناسْنإ افر اَذِإ ناك ل يتلا ّنأ ُهْنَعَو _ ۷

 ةا دّمخأ هأَوَر (رْيَخ يف نيك عمجو َكْيلَع ُكَراَبَو 01 هللا

 ُكَراَب١ :َلاَق ' جور اَذإ ا ta (- سه <
 أس

 . َناَبِح ُنْباَو َةَمْيِزَح ُنْباَو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ام يس ص

 ايي هللا لور اَنَمْلَع :لاَق يل ٍدوُعْسَم نْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 26

 و و ا ف ا و ىف ةفلقتلا
 َيِداَم الق َلِلْضُي ْنَمَو هَل ٌلِضُم الف هللا ِِدْهَي ْنَم امنا ٍروُرُش ْنِم هللاب

 ثالث ل او دبع rey نأ ُدَهْشَأَو هللا الإ هلإ ال ْنَأ ُدَهْشأَو هل

 ا )4(,

 e وا و ةا ددَخَأ هاو ) تاي

 اَور اش اياك ل ُهوُعْدَي اَم ىلإ ل ْنَأ َعاطَتْسا ِنِإْف َةَأَْمْلا

 َدْنِع :ٌدِهاَش ُهَلَو .'"”ةِكاَحلا ُهَحَحَصَو «تاَقِث ُهَُلاَجِرَو ءَدْواَد وُبأَو دمخ

| 

 يئاسنلاو (۲۱۹/۲) دواد وبأو )٠١85/0( ملسمو (4N) يراخبلاو )۸/۲( دمحأ )١(

 )٥۹۷/۱(. هجام نباو (58/5)
 . يذمرتلا دنع ثيدحلا رأ مل : هيبنت

 يذمرتلاو )۷۳/١( ىربكلا يف يئاسنلاو )۲٤٠/۲( دواد وبأو E .حيحص (۳)

 )۱۷١(: فافزلا بادآ يف انخيش لاقو ("04/4) نابح نباو (114/1) هجام نباو )٤٩۰/۲(
 . «الاق امك وهو . يبهذلا هقفاوو .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ :لاقو مكاحلاو»

 يذمرتلاو )٠٠٤/۳( يئاسنلاو (۲۳۸/۲) دواد وبأو (۳۹۳و ۳۹۲/۱) دمحأ .حيحص )٤(

 طرش ىلع انخيش هححص ثيدحلاو (۱۸۲/۲) مكاحلاو (1۰۹/۱) هجام نباو (516)

 )١5(. ةجاحلا ةبطخ يف امك ملسم

 :(977/5) ةاكشملا يف انخيش لاق (۲۲۸/۲) دواد وبأو (””5/#) دمحأ .نسح (©)

 ۰ .(181/9) ًاضيأ حتفلا يف ظفاحلا هنسحو «نسح هدانسإو)



 مارملا غولب ۲١ حاكنلا باتك 1

 ِثْيِدَح ْنِم َناَبِح نْباَو ْهَجاَم نبا َدْنِعَو :«''ةَرْيِغُملا نَع َيِئاَسْنلاو َيِذِمْرَتلا
 )2 ~e “< ~~ ل

 رفا َجْوْرَت ِلْجَرِ لاق هيي ّىبنلا نأ هه َةَرْيَرُه ئبأ ْنَع مِلْسمْلَو

 وايل ْرظْناَف ْبَهْذا» :َلاَق .ال :َلاَف (؟اَهبَِإ َتْرَظَنَأ»

 ْبطْخَي ال» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق اه َرَمْع نبا ٍنَعَو - ٠

 (ُبِطاَخلا ُهَل َنّذْأَي وأ هَلْ ُبِطاَخلا كري ىتح ءهيِجأ ِةَبْطِح ىَلَع '”هكّضب

 . يراخبلل ظْفْللاَو ءِهْيَلَع قمتم

 ىلإ ٌةَأَرْما ٍتَءاَج :َلاَث ي يِدِعاَسلا ٍدْعَس نب لْهَس ْنَعَو 2 ١

 اَهْيْلِإ ّرظَنَف يلق هنأ كلي اول رن 55 "رع

 ُهَسْأَر اي هللا ُلوُسَر ًاطأَط َّمُث ءهَبَوَصَو اَهْيِف َرَظَنلا َدعَصُف ي هللا لوس

 ءهباَحْضَأ ْنِم ُلُجَر َماَقَف فلج اعيش اهن ضلت م هلأ رمل تأ ان
 ُكَدْنِع لهف» : لاق ءاَهْيْنْجوَرَق ةَجاَح اهب كَل 0 مل ن نإ !هللا لوّسَر اَي :لاَقَف

 :ظناك ءَكِلْمَأ ىلإ بَ :َلاقَف .وللا َلوُسَر اي هللا ءال :َلاَقق ؟ٍيَْش نی
 َلاَقَق .ًائْيَش ُتْدَجَو اَم ءهللاو ءال :َلاَقَف ءَمَجَر مث ءَبَهَذَق ؛؟ًائْيَش ُدِجَت لَه
 ال :َلاَقَف ءَّمَجَر مَ ءَبَهَذَه ,هِدْيِدَح ْنِم ًامتاخ ولو ُْظْنا» :لي هللا ُلوُسَر

 :(۹۳۳/۲) ةاكشملا يف انخيش لاقو (۳۹۷/۳) يذمرتلاو (0) يئاسنلا . حيحص 000

 يذلا نأ (45) ةحيحصلا يف انخيش ركذ :تلق «عاطقنالاب لعأ دقو حيحص هدانسإو)

 نع انخيش لقن مث ةريغملا نم عمسي مل ركب هيوار نأ ركذ ثيح نيعم نبا عاطقنالاب هلعأ

 .ةريغملا نم ركب عامس تبث ينطقرادلا نأ )١57/2( صيخلتلا يف ظفاحلا

 يف هقرطل انخيش هححصو ۰ )۰/٩ نابح نباو )٥۹۹/۱( هجام نبا .هريغل حيحص )۲(

 . (۹۸) ةحيحصلا

 )۳( ملسم )۲/۱۰٤١(.
 .«مكدحأ» :(ج) ةخسن يفو )٤(

 .(۱۰۳۲/۲) ملسمو )۲٤/۷( يراخبلا ()



 حاكنلا باتك / o۲ مارملا غولب

 : لْهَس لاق - ْيِراَزِإ اذه نكلَو ءِدْيِدَح ْنِم ُمَتاخ اَلَو هللا َلوُسَر اَي «هللاو

 هّتسبل نإ - ْعَنْصَت اَم» : ك هللا َلاَقَف .ُهَمْصضِن اهَلَف - ءار هَل اَم

 هب دقاق الوم هلك وللا وسر هارف ا e َلاَط ١ اذِإ ىّتَح + فجرا

 ءاَذك ُةَروُس َيِعَم :لاَق ؛؟ِنآْرُقلا َنِم َكَعَم اًذاَم» :َلاَق ءَءاَج اَمْلَف ءهل يعد

 :لاَق ءْمَعَن :لاق «؟كبْلَف رهظ ْنَع ّنُمْؤَرْقَت» :َلاََف ءاَمَدَدَع ءاَذَك ُةَروُسَو

 .'"”هِلْسُمِل َظْفَللاَو ههْيَلَع قمتم ِنآْرُقلا َنِم َكَعَم اَمب اًهكُتكلَم ْدَقَف ِبَمْذا»

 .''”0نآدقلا َنِم م اهم ىف ءاَهكتْجَوَر َلَقُو قلطنا» هل هل ةياور ْيِفَو

 ""نآرُقلا َّنِم م كَم اَمب اًهَكانكْمأ» : َيِراَخُبْلِل ِةَياَوِر يِفَو

 لَك هللا َلوُسَر أ ِهْبِبَأ ْنَع ِرْيَبْرلا نب , هللا ٍدْبَع نب رماع نعو 2 ۲

 . كالا 50 ا هَوَر «حاكتلا اوُئِلْعَأ» :لاَق

 لاق :لاَق ِهْيِبأ ْنَع ىَسْوُم ئبأ نب َةَدْرُب يبأ ْنَعَو - ۳

 ُنْبا ُهَحَحَصَو ُةَعَبْرَأْلاَو دّمْحَأ ُهاَوَر لوب الإ حاي ال» : هللا لوسر

 )١( ملسمو (۱۹/۷) يراخبلا )1١51/5(.
 )۲( ملسم )1١51/5(.

 .(8//179/) يراخبلا (۳)
 ةركنم ةدايز هذهو :تلق» :(”57/5) ءاورإلا ىف انخيش لاق (75/7) دواد وبأ .ركنم )٤(

 ةرق وبأ يميمتلا وهو اهب لسع درفتلو «نآرقلا نم كعم امب» :ةحيحصلا ةياورلل اهتافانمل
 هيوار لسع هيفو» )٠٠/۳(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو «فيعض : ظفاحلا لاق يرصبلا

 ١ .«فعض هيفو هنع ءاطع نع
 هدنسو» )١85(: فافزلا بادآ يف انخيش لاقو (۱۸۳/۲) مكاحلاو (5/4) دمحأ .نسح (6©)

 .(. . .نسح



 مارملا غولب Yor حاكنلا باتك ۸

 , "0ٍلاّسْزإلاب لِعأَو َناَبِح ُنْباَو َيِذِمْرَتلاَو َيِنْيِدَملا

 ٍأَرْما اَمَيَأ» :ِئك هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق اهي َةَسْئاَع ْنَعَو 2 ٤

 َلَحَتْسا ام ُرْهَملا اهل اهب لَ ْنِإَف لاب اَهْحاَكَِف ؛اََيلَو ِنذِإ ريع ثحكت
 الإ ُةَعَبْرَألا ُهَجّرْخَأ هَل ىِلَو ال ْنَم ْيِلَو ُناطْلُسلاَف اوُرَجَتْشا ٍِنِإَف ءاَهِجْرَف ْنِم
 . '"”هِكاَحلاَو َناّبِح ُنْباَو َةَناَوَع ا

 ال 3 الد : لاق هللا ر نأ 5 ريم نبأ نعد = 2

 e فم 2«تكْسَن ْنأ» :َلاَق ؟اهْنْذِإ

 اًهِسْفَتب ُقَحَأ ُبّيَنلا» :لاق لك ّىبتلا نأ اي سابع نن نَعَو 2 ٣
 م هاَوَر ور (اًهُثوكس اهُنْدِإَو ا ُركبلاَو اهيو نم

 دوا وُبَأ ُهاَوَر ُرِمأَتْسُت ُةَمْيَيلاَو ءٌرْمأ بيلا َعَم ٌيِلَوْلِل ٌسِيَل» : ظل ْيِفَو
 اج ما و اسلا

 ُجَرَرُت اَل» :لي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هڪ َةَرْيَرُه ٰيبأ ْنَعَو - ۷

 هجام نباو ۰ ۰/۳) يذمرتلاو (۲۲۹/۲) دواد وبأو )۳۹٤/٤( دمحأ .هريغل حيحص )١(
 هقرط ًابعوتسم (770/5) ءاورإلا يف انخيش هححصو (۳۹۰/۹) نابح نباو ۰ )5/1١«
 . .ةمئألا نم هححص نم ًاركاذ هب لعأ امع ًابيجم 00

 .باوصلا وهو يئاسنلل )/1١1( صيخلتلا يف ظفاحلا هوزعي مل ثيدحلا : هيبنت
 نابح نباو )108/١( هجام نباو )٤۱۰/۳( يذمرتلاو (۲۲۹/۲) دواد وبأ .هريغل حيحص (؟)

 انخيش هححص 5 ؛دانسإلا نسح ثيدحلاف» :(؟147/5) ءاورإلا يف انخيش لاق 7)
 . هدهاوشل

 )1١75/5(. ملسمو (77/8/) يراخبلا (۳)
 .(۱۰۳۷/۲) ملسم 463

 يف انخيش هححصو (۳۹۹/۹) نابح نباو (86/5) يئاسنلاو (۲۳۳/۲) دواد وبأ . . حيحص ))

 . (5946/5؟) دواد يبأ حیحص
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 هَلاَجرَو «َيِنْطْفرَاَدلاَو هَجاَم ُنْبا ُهاَوَر هاَهَسْفَن ُةأْرَملا ُجْوَرَت الو ءّةأرَملا ٌةَأْرَملا

 )١( * تو
 . تاق

 نع دي هللا لوُسَر ىَهَن :لاق ايه َرَمَع ِنْبا نَع عِفاَن ْنَعَو _ ۸

 َسْيَلَو هنا ُرَخآلا ُهَجْوَرُي ْنَأ ىَلَع ةا ٌلُجَرلا ّجَرَرُي ْنَأ :ٌراَعَشلاَو راَغّملا

 . "هيلَع فتم . َقاَدَص امه

 . "عفا مالك ْنِم ٍراَغّشلا َرْيِسْفَت نأ ىلَع َرَخحآ هجو ْنِم اَهَمَئاَو

 ْتَرَكذَف لك يتلا تت اركب َةَيِراَج نأ © ساَبَع نبا ْنَعَو _ 89
 ُنْباَو واد وُبَأَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر .هلكي يبا اَهَرْيَخَك َةَمِراَك َيِهَو اَهَجّوَز اَهاَأ

 . لاسزإلاب َلِعَأَو ءْدَجاَم

 اَهَجْوَز ٍةَأَرْما امي :لاق لك يتلا ُنَع َةَرْمَس ْنَع نَسَحلا نَعَو 2 ۰

 ءاورإلا يف انخيش هححصو (۲۲۷۸) ينطقرادلاو )5١5/1١( هجام نبا .حيحص )1(

 ( )5/ ١(.

 )۲( يراخبلا )/١5/8( ملسمو )1١5/5(.
 )1١5(. ملسمو (۳۰/۹) يراخبلا (۳)

 امك انخيش لاق )5١7/1١( هجام نباو (۲۳۲/۲) دواد وبأو )5١/١( دمحأ .هريغل حيحص )٤(

 نم ةعامج نأب دواد وبأ هلعأ نكل تاقث هلاجرو :تلق» )۲٠٠/۳(: ةاورلا ةياده ىف

 ماذخ تنب ءاسنخ ثيدح نم :هيوقي هانعمب ًادهاش ثيدحلل نأ الإ السرم هوور تاقتلا

 يف امك ناطقلا نبا هححص ثيدحلاو :تلق )۱۸۳١١(« ءاورإلا يف جرخم وهو ةيراصنألا

 هل ىنعم الف ثيدحلا يف نعطلا امأو» )١95/9(: حتفلا يف ظفاحلا لاقو )5١/5( ةياردلا

 :(80/5) دواد يبأ ننس ىلع هتيشاح يف ميقلا نبا لاقو «ًاضعب اهضعب يوقي هقرط نإف

 ريرج نأل حيحص ثيدح اذه لوصألا لهأ عيمجو ءاهقفلا رثكأو يقهيبلا ةقيرط ىلعو»

 عضوم يف لبقت اهلاب امف .ةلوبقم ةقثلا ةدايز :نولوقي مهو هلصو دقو تبث ةقث مزاح نبا

 دقو «هبهذم فلاخي عضوم يف درتو دلقملا بهذم قفاوت يتلا عضاوملا رثكأ يف لب

 اذهو هوحنو ظفل ةدايزو الصوو ًاعفر ثيداحألا نم نيتئام نم رثكأ ىف ةقثلا ةدايز اولبق

 يف هجام نبا هركذ نابح نب ديز بويأ نع هعفر ىلع هعبات دقو فيكف ريرج هب درفنا ول
 )۳۳٣/۸(. ىلحملا يف مزح نبا هححصو «هننس
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 O * ړي ظل سا رم رم من ر هَ رظو ر م رقع ع 5 ها اء سوم
 : َيِذِمْرَتلا ةيسحجو «ةعبرالاو دمحاأ هآوَر (امهنم ٍلوآألل َىهف ِناَيِلَو

 َجْوَرَت دبع اَمْيُأ» :ِةلك هللا َلوُسَر لاق :لاق هييَذ رباج ْنَعَو - ١
 َيِذِمْرَتلاَو َيِئاَسَنلاَو داد وُبْأَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛رِهاَع َوُهَف ِهِلْمَأ وأ ِهْيِلاَوَم ِنْذِإ رْيْعب

 , ”0َناَبِح نبا َكِلْذَكَو 0" ”ُهَحَحَصَو

 َنْيَب ُعَمَجُي ال» :َلاَق ب هللا َلوُسَر نأ هيض َةَرْيَرُه ْيِبأ ْنَعَو - 5

 .«وْيلَع قمم هاَهيَلاَحَو ةأرملا َنْيَي الو ءاَهِتْمَعَو َِأَْملا
 كني ال :هِلك هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق هيض َناَمْئُع ْنَعَو - ۴۳

 . “بْ اَلَو» :ُهَل ِةْياَوِر ْيِفَو .ٌمِلْسُم ُهاَوَر ؛حكلُي الو ءُمِرْحُملا

 . "هلع ُبْطْخُي اَلَو» :َناَبِح نبا دار

 .مرخم َوُهَو ةَنوُمِيِم هي يبْنلا َجوَرت : لاق اإ ساّبَع نبا ٍنَعَو 14

 يذمرتلاو (”14//) يئاسنلاو (۲۳۰/۲) دواد وبأو (18و98/6١1) دمحأ .فیعض (؟)
 يف امك متاح وبأو ةعرز وبأ ًاضيأ هححصو» :(705/5) ءاورإلا يف انخيش لاق (418/5)
 ةرمس نم نسحلا عامس توبث ىلع ةفقوتم هتحصوا : :لاقو ظفاحلل )١76/5( صيخلتلا
 سلدي ناك هنإف ثيدحتلاب نسحلا حيرصت ىلع ةفقوتم هتحص لب : :تلق «تاقث هلاجر نإف
 نم هعامس توبث هذه ةلاحلاو يفكي الف .بيرقتلا نم هتمجرت يف هسفن ظفاحلا هركذ امك

 .«رهاظ وه امك ثيدحلا اذه يف هعامس صوصخ توبث نم دب ال لب ةلمجلا يف ةرمس

 .هجام نبا دنع ثيدحلا رأ مل : هيبنت
 ثيدح :لاق ةرم يذمرتلا نآل مص كلذ لكو «هنسحوا )“/١70(: صيخلتلا يف ()

 .حيحص نسح :لاق ةرمو . نسح
 نسحو (١47و9١51/) يذمرتلاو (۲۲۸/۲) دواد وبأو هل ظفللاو (۰۰/۳) دمحأ .نسح (۳)

 .(707/5) ءاورإلا يف انخيش هدانسإ

 .(١٠؟8/1) ملسمو )/١6/9( يراخبلا (4)

 )٥( مقرب ثيدحلا رم دقو (۱۰۳۰/۲) ملسم )048(.
 حيحص يف ديفم ثحب يف انخيش هلصف ام ىلع ةركنم ةدايز (4574/5) نابح نبا . .ركنم (0)

 /5١١(. نآمظلا دراوم
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 . "لاح َوْهَو اَهَجْوَرَت لكي بتلا نأ :اًهِسْفَ اهم ةنوُمِثَم ْنَع ِمِلْسْمِلَو “"' هلع قمتم هتم

 قَحأ ْنِإ» : هب هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَق فذ رِماَع ن َةَبْفُع ْنَعَو 6
 . "هلع فتم (َجوُرُفلا هب ̀ ام »هب ا ْنأ طوُرشلا

 هأَوَر ا ىهن 4 7 مال ةعّتملا ْيِف ساطزأ

 ماع ٍةَعْنملا نع ب هللا َلوُسَر ىه :َلاَق هذ َيِلَع ْنَعَو - ۷
 )0( .(- *« سو ا

 ”لِحُملا لي هللا ُلوُسَر َنَعَل :َلاَث ك دوُعْسَم نبا نَعَو 4 ٦) و ملا( ن و يي ب و 7 د ريبدها م ل ترس

 نع تالا ىفز 4 ىذمرتلاو ناَسْنلاَو دما اوز هل َلَحُملاَو

 يكل الإ E ّيِلَع

 حكي ال» :ِهِلَي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق  َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَرو 4

 نآمظلا دراوم حيحص يف انخيش لاق )1١1١/5( ملسمو (0/١181١و19/) يراخبلا )١(

 تاطلغلا نم اذه دع دقو» :يداهلا دبع نبا لاق ءاملعلا دنع لولعم وهو» :(۰ ۰/۱)

 )۲۷/٤(. ءاورإلا رظناو :تلق .«(حيحصلا) يف تعقو يتلا

 .(۱۰۳۲/۲) ملسم (۲)
 )۳( يراخبلا )۸۷/۲٣( ملسمو )5*٠١(.

 )٤( ملسم )۱۰۲۳/۲(.
 .(۱۰۲۷/۲) ملسمو (۱۲۳/۷) يراخبلا (ه)
 .يئاسنلا ةياورل ةقفاوم يهو «َلَلحملا» :(ج) ةخسن يف (5)

 ءاورإلا يف انخيش لاق )٤۲۸/۳( يذمرتلاو )١594/6( يئاسنلاو )100/١( دمحأ .حيحص (۷)

 قيقد نباو ناطقلا نبا هححصو» )/١70(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو» :(*08/5)

 .«الاق امك وهو :تلق «يراخبلا طرش ىلع ديعلا

 هدانسإو )577/١( هجام نباو )٤۲۷/۳( يذمرتلاو (۲۲۷/۲) دواد وبأ .هريغل حيحص (۸)

 .(171/5) ءاورإلا يف انخيش اهركذ ىرخأ هدهاوشو هلبق ام هل دهشي نکل فيعض
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 . '7ٌتاَقِي ُهَلاَجرَو ءَدُواَد وُبَأَو دَمحأ ُهاَوَر هلم الإ ذولجَملا ىِناَزلا

 اًهَجّوَرَتُْف ءاثالت ُهَتَأَرْما لُجَر قلط :ْتَلاَق اق َةَشِئاَع ْنَعَو ه9

 ءاَهَجوَرَتَي نأ لوألا اهُجْوَر َداَرأَف ءاهب َلْحْدَي نأ َلْبَق اهقلط مث ءلْجَر
 نم ةحآلا فْوْذَي ىتح 4 الد لاف كلذ نع اع هللا لعشر E سف

 ا 'مِل ظْفَللاَو ءهْيَلَع ٌىَفَتُم (لَوَألا َقاَذ ام اهتَلْيَسَع

 راَّيِخلاَو ةَءافَكلا ُباَب ١

 ُبَرَعلا» كك هللا َلوُسَر لاق :لاَق اهي َرَمْع نبا نع - 66١

 “ماج وأ ًاكئاح الإ «ضغَب ُءاَمْكَأ ْمُهُضْعَب يِلاَوَملاَو ءضغَب ءا ْمُهضْعَب
 دِهاَش هلو '*”مَتاَح أ e ءس مل ِواَر ِهِداَنْسِإ ْيِفَو «ُمِكاَحلا ُهاَوَر

 )١( دواد وبأو (”714/5) دمحأ .حیحص )5/75١( ةحيحصلا يف انخيش لاق )07/1/5(:

 .«الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو»

 .«لأسف» :(ج) ةخسن يف (۲)

 .(١٠هسا/ل/) ملسمو (00//) يراخبلا 0

 .«ماجح وأ كئاح» :(أ) ةخسن يف )٤(

 هيبأ نع اذه هثيدح يف متاح يبأ نبا لاقو» :(518/5) ءاورإلا يف انخيش لاق .عوضوم ()
 ربلا دبع نبا نع انخيش هلقن مث :تلق «. ..؛هل لصأ ال .بذك اذه» 2353/41/1 )
 .«عوضوم ركنم ثيدح وهو» :لاق هنأ ديهمتلا يف

 . خيراتلا يف مكاحلا هاور ثيدحلا نأكف كردتسملا يف ثيدحلا رأ مل : هيبنت

 )17١/5(: ءاورإلا يف انخيش لاقو «فيعض هدانسإ» )١77/4(: حتفلا يف ظفاحلا لاق (5)

 «ذاعم نم عمسي مل نادعم نب دلاخو فرعي ال نوجلا يبأ نب ناميلس» :ناطقلا نبا لاق»

 هتيوقتل بلقلا نئمطي الف فعضلا ةديدش اهرثكأ ثيدحلا قرط نأ لوقلا ةلمجو :تلق

 وهف هفعض امأو «هريغو ربلا دبع نباك هعضوب ظافحلا ضعب هيلع مكح دقو اميس ال اهب

 صوصنلا نم ريثك نع هانعم دعبل ليمأ هعضو ىلإ بلقلاو هيلع قفتملا مكح يف
 .«. . . ةتباثلا
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 يجکنا» : اهل لا ي يتلا نأ ا سيق ِتْنِب ةَمطاف ْنَعَو _ ۲

 . لَم ُهاَوَر «َةَماَس

 ؛ةضاَيَب يِنَب اي» : لاق هك ّيبنلا نأ هيض َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو - ۳

 ٍدَنَسِب ْمُكاَحْلاَو َدْواَد وب هآو اما ناَكَو (هْيَلِإ اوُحْكْناَو ءِدْنِه نإ وكلا
e 

 أ

 َنْيِح اًَهِجْوَز ىَلَع ٌةَريرَب ْثَريَخ :ْتَلاَق اه َةَشِئاَع ْنَعَو 4145

 م7 و ثيدحح يف . ِهْيَلَع ّقْمَتُم . تقنع

 م 001

 ناك : اهْنع ةياور ْيِفَو 5 ادع ناك ان نأ : اَهْنَع مِلْسِمِلَو

 دبع ناك هنآ : َيِراَخْبلا دنع ان سابع نبا ِنَع ٌحَصَو ٠ ثنا لوألا

0 

 اي :ٌتْلُق :َلاَق هيأ ْنَع َيِمَلْيَدلا َروُرِتَف نب ٍِكاحضلا ِنَع و - ۵

 اَمُهَيأ قلط» :ِةئكَي هللا َلوُسَر َلاَقَف ناَتْخْأ ْيَيْحَنَو كلم ينإ !هللا لوُسَر

Eيِنطَفَراَدلاَو َناَبِح نبا ُهَحَحَصَو َّيِئاَسَنلا الإ ٌةَعَبْرَألاَو ديا  

 . 9َتراَخُبلا ُهَلَعَأَو ءَىَقَْتبلاَو

 )۱( ملسم )۲/۱۱۱٤(.
 )١154/5(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )١54/5( مكاحلاو (۲۳۳/۲) دواد وبأ .نسح (؟)

 .«نسح دانسإ اذهو :تلق» )٥۷٤/٥(: ةحيحصلا ىف انخيش لاقو «نسح هدانسإ»

 ( )۱۱٤٤/۲(. ملسمو (۱۹۲/۳) يراخبلا (۳)
 )٤( ملسم )۲/۱۱٤٤(.

 ال هنأ كانه ظفاحلا راشأو )5١١/9( حتفلا يف ظفاحلا هلاق امك (47/5) دمحأ اهاور (©)

 ةياور كلذ دكؤيو :تلق .اهنع يوارلا دوسألا لوق نم جردم وه امنإو اهنع تبثي

 .(775/5) ءاورؤلا رظناو يراخبلا

 .(57//) يراخبلا ()
 )٦۲۷/۱( هجام نباو )1( ب (۲۷۲/۲) دواد وبأو )۲۳۲/٤( دمحأ .نسح (۷)

 = يف انخيش هنسح :تلق (185/0) يقهيبلاو (TVTIY) ينطقرادلاو )٤٦۲/۹( نابح نباو



 مارملا غولب ۹ حاكنلا باتك -۸
 سه و ء و و ET اش 2 OT ۶ ۶ء مه 8 مه ساس

 ءٍةوسِن رشع هلو ملسأ هملَس نب ناليع نأ ِهْيبأ نع مِلاَس ْنَعَو 2 5

 .َيِذِمْرَتلاَو دّمحأ ُهاَوَر .اعبزأ نهم ريتي ْنأ : يڪ ُنِبْنلا ُهَرَمْأَف ءُهَعَم َنْمْلْسُأَف
 2000( “إّ وع م وع ت و و” عار و و حارس و 2ر سا سار

 َ ما سا سوه رع سو تس - 027 . ل ر a ت ےس

 يبأ ىلع بئيز هتتبا هيڪ يبنلا در : لاق لا سابع نبا نعو - ۷

 هأوَر .احاكن ثِدحي ملو لوألا حاكتلاب نييس تس دعب عيبرلا نب صاعلا

eT0 م م  E E i aكاحلاَو ُدَمخأ ةَححَصَو ءَىئاَسْنلا الإ ُةَعَبْرَألاَو ٌدَمْخأ ")و ر ر " . 

 هّتبا دَر ي يتلا نأ ِهَدَج ْنَع هيأ نَع بْيَعش نب وِرْمَع ْنَعَو 24 7 ہے اا ت ۶ س ه ~2 ٣ و ن 0 ه هام اس

 ُدَوْجَأ ساَبَع نبا ٌتْيِدَح :َيِذِمْرَتلا لاق .ِدْيِدَج حاكِنب صاَعلا نيا لع تر
 / 1 : ۳ هو 0 ا 0 ت ريو ص ص " سو

 30 ا نب قرعع ثتيدح ىلع لمعلاو ءاداتسإ

 نابح نبا الإ امهقثوي مل نم هيف ناك نإو وهو هريغو )٥۱۲/۱( نآمظلا دراوم حيحص

 ريهاشم يف امك كاحضلا يف لاق نابح نبا نأ ىلع تاقثلا نم عمج امهنع ىور دقف

 )188/١(: بهو ىبأ ىف لاقو «تاياورلا ىف تابثألا نم» )١١١/١(: راصمألا ءاملع

 نب كاحضلا» هلو ئراقتبلا لالعإ امأو «كاحضلا بحص نمم يرغل ةلج نم»

 اذهف «ضعب نم مهضعب عامس فرعي ال يناشيجلا بهو وبأ هنع هيبأ نع يمليدلا زوريف
 يف ظفاحلا هنسح ثيدحلاو .ثيدحلا لهأ روهمجو ملسم بهذم ىلع هجتمب سيل

 )5١١/7(. ربخلا ربخلا ةقفاوم

 )١( دمحأ .هريغل حيحص )/١5( مكاحلاو (155و155/4) نابح نباو (8”5/#) يذمرتلاو .

 )١1979/0( ءاورإلا يف انخيش كلذ نع باجأ دقو ظافحلا نم ةعامج هلعأ :تلق
 نع هيقيرط عومجمب حيحص ثيدحلاف ةلمجلابو :تلق» :هلوقب هثحب متخو (141/5) |

 يف امك ناطقلا نباو يقهيبلاو مكاحلاو نابح نبا هححص دقو رمع نبأ نع ملاس

 نب ةورع ثيدح نم دهاش هلو ىرخأ ثيداحأ هانعم ىفو اميس ال ةصالخلا

 ' ۰ .. . .دوعسم

 هجام نباو )٤٤۸/۳( يذمرتلاو (۲۷۲/۲) دواد وبأو (۲۱۷/۱) دمحأ .هريغل حيحص (۲)

 دهاوش ثيدحلل نكل فيعض هدانسإ : تلق (1۳۸و۲۳۷/۳و۲۰۰/۲) مكاحلاو /)

 .(710/5) ءاورإلا يف انخيش هنيب ام ىلع اهب ىوقتي

 )۳٤١/۳(: ءاورإلا يف انخيش لاق )1٤۷/۱( هجام نباو (4٩٤٤و۷/۳٤٤) يذمرتلا .ركنم (۳)

 لقن مث :تلق «. . .ًاسلدم ناك دقف ةاطرأ نبا وهو جاجحلا هتلعو فيعض وهو :تلقا
 . ينطقرادلاو يقهيبلا نعو ثيدحلا فيعضت دمحأ مامإلا نع انخيش



 حاكنلا باتك-/ 2 مارملا غولب
 َءاَجَف ْءْتَجَوَرَتْك ٌهأَرْما ِتَمَلْسَأ :َلاَ © ِساَبَع نبا ٍنَعَو - 4

 اَهَعَرتلاَف ءْيِماَلْسِِب ْتَمِلَعَو ؛تمَلْسَأ تنك ينِإ !ِهللا َلوُسَر اي :َلاَقَق اَهُجْوَز
 وُبَأَو ُدَمَحَأ ُهاَوَر .ِلَوَألا اَهِجْوَر ىلإ اَهمْدَرَو ءِرَحآلا اَهِجْوَز ْنِم لك هللا ُلوُسَر
 . ''”مكاَحلاَو َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو ءُهَجاَم ُنْباَو دوا

 َجْوَرَت :َلاَق هيأ ْنَع ةَرجُع نب ٍبغُك نب دبر ْنَعَو - ١
 ىَأَر ءاَهَباَيِب ْتَعْضَوَو ِهْيَلَع ْتَلَخَد اَمَلَف ِراَفِغ يِنَب ْنِم َةّيِلاعلا لك هللا ُلوُسَر
 هَل َرْمَأَو ,«ِكِلْهَأب ِْقَحْلاَو «ِكَبايث ْىِسَبْلا» :هللكك ْئبتلا َلاَقَك ءًاضاَيَب اًهِحْشَكِ
 َفِلتْخاَو ءُلوُهْجَم َوُْهَو ءديز نب ٌلْيِمَج ِهِداَْسِإ ْيِفَو ؛ُمِكاَحلا ُهاَوَر .ِقاَدَّصلاب

 . "”اريثك .ًافالتخلا خيش يف ِهْيَلَع

 اَمْيُأ :لاق بف باطحلا َنْب َرَمُع نأ ٍبّيَسُملا نب ٍديْعَس ْنَعَو 6١١

 ؛ةَمْوُذَجَم وأ «ةَنوُنْجَم ْوأ ءَءاَضْرَب اَهَدَجَوَف ءاهب َلَحَدَف «َةَأَرْما َجْوَرَن لْجَر

 ُدْيِعَس ُهَجَرْخَأ .اًهْنِم ُهَرَع ْنَم ىَلَع هَل َوُهَو ءاَماَيِإ ٍهِسْيِسَمِب قاَدَّصلا اَهْلَ
 ۳ * 2و و e ج رت جو » رس مع وم 3ه

 ”ٌتاَقِ هلاجرو ( هیس يبا نباو كلامو روصمم نبا

 نابح نباو )١//541( هجام نباو (۲۷۱/۲) دواد وبأو (۳۲۳/۱) دمحأ .فيعض )1١(

 دانسإ اذهو :تلق» )۳۳۷/١(: ءاورإلا يف انخيش لاق )3٠١/5( مكاحلاو (571/9)

 لاق يفوكلا يلهذلا برح نب كامس وهو .ةمركع نع كامس ىلع هرادم فيعض

 .«نقلي امير ناكف ةرخأب ريغت دقو ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو قودص» : ظفاحلا
 نأ لوقلا ةلمجو» )۳۲۸/١(: ءاورإلا يف انخيش لاق )۳٤/٤( مكاحلا .أدج فيعض (۲)

 .«هيف هبارطضاو هب هدرفتو ديز نب ليمج ءاهول ًادج فيعض ثيدحلا

 لاق )٤۸٦/۳( ةبيش يبأ نباو (2017/1) كلامو )۲٠۲/۱( روصنم ني ديعس .حيحص (۳)
 ديعس نيب عطقنم هنكل نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو» :(79/5”7) ءاورإلا يف انخيش

 لبنح نب دمحأل تلق :بلاط وبأ لاق» :(50/5) ليدعتلاو حرجلا يفو :تلق «رمعو
 :تلق .ريخلا لهأ نم ةقث بيسملا نب ديعس لثم ناك نمو :لاقف بيسملا نب ديعس

 ديعس لبقي مل اذإ هنم عمسو رمع ىأر دق ةجح اندنع وه :لاق ؟ةجح رمع نع ديعس
 (7/7/5) يقهيبلا هاور» )۲١(: جحلا كسانم يف انخيش لاقو :تلق «لبقي نمف رمع نع
 = سانلا نم دحأ يقب ام ةملك رمع نم تعمس :لاق بيسملا نب ديعس نع نسح دنسب



 مارملا غولب 1 حاكنلا باتك /

 راَيخلا اًهُجْوَرَف رق اَهِبَو :داَرَو 0 َيِلَع ْنَع ًاضأ ٌديِهَس وَرَ
 .هجزف ْنِم َلَحَتْسا اَمب ُرْهَمْلا اَهَلَف اَهّسَم ْنَِف

 "”[يفض] ْرَمُع ىَضَق :َلاَف ًاضْيَأ ٍبْيَسُملا نب ٍدْيِعَس ٍقْيِرَط ْنِمَو - 5
 . "تاق ُهلاَجِرَو .ةنَس َلُجَوُي ْنَأ نيينِعلا ف

 ْنَم ٌنوُعْلَم» :ة هللا ُلوُسَر ذاك ل ل َةرْيَرُه ْيِبَأ ْنَع - ٣
 نكل ‹تاقث ُهَلاَجرَو هل ظفللاو َيِئاَسْنْلاَو دواد أ هأَوَر (اَهِرْبد يف أَم ی

 انزال لأ

 ار ياشلار يذلا هاور «اًَهرُبَد يف 5 يلج و ٍلُجَر ىلإ ُهَللا

 فقَولاِب “عار «ناّبح

 يف ظفاحلا لاقو «. . .مالسلا تنأ مهللا :تيبلا ىأر اذإ لوقي هتعمس يريغ اهعمس
 حيرصت هيف هيف نعطم ال حيحص دانسإب ثيدح يل عقو دقو :تلقا )۷۷/٤(: بيذهتلا

 )١١١/١١(. ربلا دبع نبال ديهمتلا رظناو .٠ . .رمع نم هعامسب ديعس

 حتفلا يف ظفاحلا لاق يلعو يبعشلا نيب عطقنم هنأل (۲۱۳/۱) روصنم نب ديعس .فيعض )1١(

 يلعو يبعشلا نيب عاطقنا هيفو» )23١4/4(: يلع نع يبعشلا ةياور نم رثأ جيرخت دنع
 .ةدحاو ثيدح ىوس هنم عمسي مل :لاق ينطقرادلا نأل

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۲)

 ءاورإلا يف انخيش ًاضيأ هلعأو )٠١۳/١( قازرلا دبعو )٥٠٤/۳( ةبيش يبأ نبا٠. حيحص (6)
(YTDدوعسم نبأ نع تباث هنإ :لاقو رمعو ديعس نيب عاطقنالاب . 

 يف امك انخيش لاق مه ىربكلا يف يئاسنلاو )۲٤۹/۲( دواد وبأ .هريغل حيحص 00

 .(5١٠ص) فافزلا بادآ يف اهتركذ دهاوش هل حيحص ثيدح» :(۲۷۹/۳) ةاورلا ةياده

 )717/٠١( نابح نباو (559/) يذمرتلاو )77١/5( ىربكلا يف يئاسنلا .هريغل حيحص )6(

 هيوهار نبا هححصو يذمرتلا هنسحو نسح هدنسو» )٠٠١(: فافزلا بادآ يف انخيش لاق

 هاوقو ديج دنسب (775) دوراجلا نبا دنع رخآ قيرط هلو (۲۲۱) يزورملا لئاسم ىف امك

 1 . . .ديعلا قيقد نبا



 حاكنلا باتك 6 1۲ _ مارملا غولب

 هللاب ْنِمْوُي َناَك ْنَم» :لاق ب ىلا نع هك َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 6

 نم نفلح نهناف ارح ءاشتلاب اَوصْوَتْساَو راج يِذْؤُي الق ٍرِخآلا مويلاَو

 َنِإَو ءهتْرَسك ُهَميِقَت َتْبَهُذ نإ ُاَلْعَأ عَلُضلا يف ٍءْيَش َجَوْعَأ دِ 9

 ص

e 

 فالو هْيلَع ٌقَمَتُم «ارْيخ ءاسنلاب ارض و ساف َجّوغَأ لري لديك هتك

)1( 
 م . يراځبلل

 مم

 تبه لَو جوع اهبو ھ1 ت تعتمتسا اهب ت ةييكمتما ٍنِإْف»١ : مِلْسْمِلَو

 e اَهُرْسَكَو امسك اًهُميِقَت

 اَْمِدَق اَمْلَف ءِواَرَغ يف ةي ّيبْنلا َمَم انك :َلاَق ه رباج ْنَعَو 2-17

 - َءاَشِع :يِنْعَي - الْيَل اوُلُخْدَت ىَتَح وله : هلي َلاَقَف ءَلْخْدَتِل اَئْيَمَذ َهَيِدَملا

 ال ر (ًةَبيْعُمْلا دحَتْسَتَو ٌةَكَعّشلا طْشَمْمَت يكل

 ُهَلْهَأ قرط الق ؛َةَبْيَعلا ُمُكُدَحَأ َلاَطَأ اًذِإ» :ّيراَخْبْلِل ٍةَياَور ْئِفَو

 نِإ» : دي هلل هللا لوس ر لاف : َلاَق هيض َيِرْذُخلا ٍدْيِعَس بأ نعو 2 ۷

 ءِهيلإ ىِضْمَتَو ا ها ىلإ يِضْفُي ٌلُجَّرلا ةَماَيَقْلا م موي لزم هللا دنع سالا رش

 ظ 20+ واع
 ُمِلْسُم ُهَجَّرْخَأ (اَهّرِس رشي مت

 م !هللا َلوُسَر اي :ُتْلُق :َلاَق ِهْيِبَأ ْنَع َةَيِواَعُم نْب مْيِكَح ْنَعَو - ۸

 )١( يراخبلا )۷/۳٤( ملسمو )١/1١91/5958(.

Eh (۲)؟ حل حسا  LAمم عمو يف ايلا  

 .(۱۰۹۱/۲) ملسم (۳)

 )۱٥۲۷/۳(. ملسمو (٥او۰٥و1/۷) يراخبلا (6)

 .(00//) يراخبلا (©)

 عم ثيدحلا اذه نإ» )١57(: فافزلا بادآ يف انخيش لاق )٠١١١/7( ملسم .ركنم (5)

 وهو يرمعلا ةزمح نب رمع هيف نأل هدنس لبق نم فيعض هنإف ملسم حيحص يف هنوك

 ْ (...بيرقتلا يف لاق امك فيعض



 مارملا غولب حاكنلا باتك-۸

 الو َتْيَسَتْكا اذإ اقرکتو تلكَ أ اذإ اًهُمعطت» :َلاَق ؟هْيَلَع أ جْوَز ىح

 ٌدَواَد قار دا هور لا يف الإ رِجُهَت الر ْخّبَقَت الو ءهجولا برضت

 ناّبح نبا هَحَحَصَو EE ّىراخُبلا قلعو «هجام ْنِباَو ٌىَئاَسْنلاَو

 )۲(, اسلا
 . مک أو

0 5 
 اَذِإ :َلوُمَت ُدوُهَيلا ٍتّناَك :لاق اه هللا ٍدْبَع نْب رباَج ْنَعَو - ٩۹ ب

 کواس ز تلف لآ َدِلَولا ناك اَهِلَبق ْيِف اَمر نم ئارا لجرلا ا

 . "ملم ظفالاَو هْيَلَع قمتم . هيلا 4ش َّنأ ر او کل ٹر ا

 َّنَأ ْوَل» : ي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق © ٍِساَبَع نبا ِنَعَو - 57

 ِبْنَجَو َناطْيَشلا اَنْبَنَج ْمُهّللا ءهللا مشب :لاَق ُهَلْهَأ َىِتْأَي ْنَأ دار اإ ْمُكَدَحَأ

 ُناطْيَسلا ُهَدُضَي ْمَل ءَكِلَذ يِف ْدَلَو اَمُهئَْب ْرْدَمُي نِ هن افر ام َكاطققلا

 لجرلا اَعَد اًذإ» :َلاَ ةي ّيبتلا نع هذ َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - ١/4

 هْيَلَع قمتم هم قمم (حبْصُت یّتح ةكئالَملا اّهْنَتَعْل ؛ ؛ ءيجت نأ ْتَبَأَف ؛؟هسارف ىلإ ُهَنَأَرما

 راحل ظْمْللاَو

 . '0اَهْنَع نو ءاَهْيَلَع أطْخاَس ءاَمَّسلا يف ىِذلا ناك» : مِلْسِمِل هلو

 .«تيبلا ىف الإ رجهت ال نأ ريغ» )٤۱/۷(: هنم قلع (؟١)

 ام نباو (584/5) ىربكلا ىف ىئاسنلاو (؟44/1) دواد وبأو (151/4) دمحأ .نسح (۲)
 فافزلا بادآ يف انخيش لاقو )1۸۸ - اما0) مكاحلاو (587/4) نابح نباو 7
 .2«نسح دئسباا :(۲۸۰)

 )1١68/5(. ملسمو (77/1) يراخبلا (۳)
 )٤( يراخبلا )١55/4( ملسمو )١8/0( نيحيحصلا يف :يريهزلا لوقل ىنعم ال :تلق :

 .فنصملا هقاس امك «مكدحأ» :ةظفل يراخبلا تاياور ىدحإ يف تعقو هنأل ؛مهدحأ»

 )1١70/5(. ملسمو (۳۹/۷) يراخبلا (9)
 )5( ملسم )٠١50/5(.



 حاكنلا باتك 6 ٤ مارملا غولب

 َةَلِصْوَتْسُملاَو َةَلِصاَولا َنَعَل هلي ّيِبْنلا نأ اه َرَمُع نبا ِنَعَو _ ۲

 . هلع قمتم :ةفشوسملاو هم ةمِشاَولاَو

 لي شا لوُسَر ُترَضَح :ْتَلاَق اهي ِبْهَو ِتْنِب ةَماَذُج ْنَعَو - 817
 هه

 موُرلا يِف ُتْرْظَنَ ليلا نَع ىَهنأ نأ ث تممَهه دقلا :لوُقَي َوُهَو ءسانأ َيِف

 راش د .(ًائيَش ْمُهَداَلْوَأ كلذ ُدْضَي الف ْمُهَداّلْوأ نول مه اذِإَق را

 نم اَوَر «ّيِفْحلا ُدأَرلا َكِلَذ» : لك هللا َلوُسَر لاَقَف ؟ٍلْرَعلا نع

2 

 !هللا َلوُسَر ا :َلاَق الُجَر نأ 4 ٌيِرُْحلا ٍدْيِعَس نبأ ْنَعَو 2 ٤

 دنر ن را r رسخت نأ E لزغأ اأو ةَيِراَج نل نإ

 ١ :َلاَق ءىَرْغُصلا ُةَدوُهْوَمْلا َلْرَعلا نأ ُتّدَحَت َدوُهَيلا َّنِإَو ءُلاَجَرلا

 ا ر ُدَمْحَأ ُهاَوَر «ُهَفرضَت ْنَأ ٌتْعْطَتْسا اَم ُهَقْلْخَي ْنَأ ُهَللا َداَرَأ ْوَل ُدوُهَي

 2 .؟9 تاق ُهَلاَجرَر ءيواحطلاَر َيِئاَسْنلاَو ُهَل ُظْفَللاَو

 يب هلا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع َلِزْعَن انك :َلاَق هه رباَج ْنَعَو 2 ١

 . “هيلع ْقَمْتُم .ُنآْرُقلا ُهْنَع اَناَهَنَل هلع ىهي ءىش ناک ْوَلَو لز ُنآرُقلاَو

 )١( ملسمو (۲۱۳/۸۷) يراخبلا )۱۱۷۷/۳(.

 ٠(. ا اف )۲)

 ا ىربكلا ىف ف يئاسنلاو (؟07؟/؟) دواد وبأو (0"وه0/١) دمحأ . . حيحص )۳(

 :(۳1) فافزلا بادآ يف انخيش لاق ("/) راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو

0 

 )1١76/5(. ملسمو (57/8/) يراخبلا (5)
 نايفس لوق نم ملسم دنع يه مث يراخبلا نع ملسم اهب درفنا (. .ناك ولو) :هلوق : هيبنت

 مالك مهوأو ءاطابنتسا هلاق نايفس نأ يف رهاظ اذهف» :(00/9) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ؛ كلذك و سيلو ءاهجردأف ثيدحلا سفن نم ةدايزلا هذه نأ هعبت نمو ةدمعلا بحاص

 . .ةدايزلا هذه نوركذي ال نايفس نع هتاور رك تدجوف «ءديناسملا نم هتعبتت ىنإف

 )( ملسم )21١76/6.



 مارملا غولب 7 حاكنلا باتك-/

 هئاَسِن ىَلَع ٌفوطَي ناك ةي بتلا نأ هذ كلام نب سّنأ ْنَعَو 2 85
 . "7ِهلْسُمِل َظْفَللاَو ءُهاَجَرْخَأ .ٍدِجاَو لعب

 اَهَّقْنِع َلَعَجَو ةَيِفَص َقَّنغَأ هنأ ي يِبْنلا نَع هڪ سئآ ْنَع - مالال

 . "هيلع قمتم .اًهَقاَدَص

 جور َةَسْئاَع ُتْلأَس :َلاَق هنأ نمخرلا ِدْبَع نْب َةَمَلَس ئبأ ْنَعَو 2

 يّتُْي ِهِجاَوْرأل ُهَئاَدَص َناَك :ْتَلاَق ؟لكي هللا ٍلوُسَر ٌقاَدَص َناَك ْمَك : ئبنلا

 فضِن :تّلاق ال :ٌّتْلُق :َلاَق ؟لثئلا ام يرذتأ :ْتَلاَق اشو «ةَيِقْوأ َةَرَشَع

 هاَوَر .هجاوزأل ةي هللا ٍلوُسَر قاَدَص اَذَهَف ءمَهْرِد ٍةَئاَمُسْمَح كليف ءَةَيقَو ا
 هلم

 ‹ اهني َةَمِطاَف ٌيِلَع َجْوَّرَت اَمَل :لاق © ِساَبَع نبا ٍنَعَو 2 ۹

 َنْيَأَكا : لاق .ٌءْيَش يِدْنِع ام :َلاَق .«ًاعْيَش اًهطغأ» :هلك هللا ُلوُسَر ُهَل َلاَق

 . ئالا ُهَحَحَصَو «َيَئاَسْنلاَو دوا وُبأ ُهاَوَر 1؟ُةّيِمطَُحلا ٌكْعْرِد

 َلاَق :َلاَق ِهَدَج ْنَع ِهِئِبَأ ْنَع ٍبِيَعُش ِنْب وِرْمَع ْنَعَو -
 َلْبَق ٍوَدِع ؤأ ءِءاَبِح وأ ءِقاَدَص ىَلَع ثك ٍةَأَرْما اَمَيَأ» :ِي هللا ُلوُسَر
 نَحَأَو «هّيِطْعَأ ْنَمِل َوُهَف «حاكتلا ٍةَمْضِع َدْعَب َناَك اَمَو ءال َوُهَف «حاكتلا ٍةَمْضِع

 م

 . يِذِمْرَتلا الإ ُةَعَبرَألاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛هُمْخَأ وأ هبا ِْيَلَع ُلُجَرلا َمركَأ ام روج و

 )١( يراخبلا )۷/٤٤( ملسمو )۲٤۹/۱(.
 )٠١55/5(. ملسمو (۸/۷) يراخبلا (۲)

 )۳( ملسم )1١57/5(.
 يبأ حيحص يف انخيش هححصو (170١و74/5١1) يئاسنلاو (510/7) دواد وبأ .حيحص (5)

 .(7/٠٠5؟) دواد

 )٥( دواد وبأو (۱۸۲/۲) دمحأ .فيعض )۲٤۱/۲( ىئاسنلاو )5/١7١( هجام نباو )١/578(

 دقو سلدم جيرج نبا نأل فيعض دانسإ اذهو :تلق» :(0۸/۳) ةفيعضلا يف انخيش لاق
i 13 ع 

. O ¢ ¢ 



 حاكنلا باتك / 4 مارملا غولب

 ربا يي <

 جور ٍلُجَد ْنَع ليس هئا هو ٍدوُعْسَم نبا نع َةَمَقْلَع ْنَعَو - 1
 ُنِبا َلاَقَف ؟َتاَم ىح ءاهب لذي لَو ءاقاَدَص اهل ضِرْمَي 0 َمَأَر

 اهَلَو ُةَدِعلا اَهْيَلَعَو ءططَش الو ءّسْكَو ال ءاَهِئاَسِن ٍقاَدَص ْلْئِم اهل :

 يِف ايب هللا ُلوُسَر ىَضَق :َلاَقَك ءَيِعَجْشألا ٍناَتِس ُنْب ُلَقْعَم َماَق ا
  ُهاَوَر .ٍدوُعْسَم ُنِبا اهب َحِرَفَف ءَتْيَضَق ام َلْثِم - اٿم ةَأَرْما - شاو ِتْنِ عوز

0 

2 . 

 3 0 مكاو

 ةعامجو َيِذِمْرَتلا هَححَصَو DE تأ

 ىطغأ ْنَم» :َلاَق لك ئبتلا نأ اه هللا ٍدْبَع نْب رباَج ْنَعَو 2-7

 ىلإ َراَشَأَو ءَدْواَد وبأ ُهَجَّرْحَأ «لَحَبْسا ٍِدَقَف ؛ًارْمَت وأ اقيوَس ٍةأَرْما ٍقاَدَص ىف
 05) هدم ° هم

 هففو حْيِجْرت

 راج هك يبنلا َّنَأ هنأ ْنَع َةَعْيِبَر ِنب ٍرِماَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - 48

 . كلذ يف فلوو ةهَحَحَصَو يِذِمْرَتْلا هج رخأ .نيَلْعَت ىلَع ٍةأَرْما حاکی

 ةأَرْما دلُجَر ايب ْئبتلا ّجْوَز :َلاَق © ٍدْعَس نب لْهَس ْنَعَو 2-14

 )٤٥۱/۳( يذمرتلاو 0 يئاسنلاو (۲۳۷/۲) دواد وبأو )۲۷۹/٤( دمحأ . )۱(

 هدانسإ : يقهيبلا لاقو» : oA) ءاورإلا يف انخيش لاق 0 4/1 هجام نباو

 ةباصإلا يف ظفاحلا هححص ثيدحلاو «نيخيشلا طرش ىلع وهو :تلق م

(OA . 

 هدنسو :تلق» )۲۸٤/۳(: ةاورلا ةياده ىف امك انخيش لاق )۲۳٣/۲( دواد وبأ .فيعض (؟)
 وبأ هنيبو هنتم يف هيلع برطضا دقو لوهجم هنع يوارلاو ريبزلا يبأ ةنعنع هيف فيعض

 يف ظفاحلا لاقو «(3537/0/0) يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا اناس هدازو هسفن دواد

 وهو ًافوقوم يورو فيعض وهو نامور نب ملسم هدانسإ يفوال :(19١.م) صيخلتلا

 .«ىوقأ

 امك فيعض هللا ديبع نب مصاعو» :(757/5) انخيش لاق )/57١( يذمرتلا . فيعض )۳(

 ةمئألا عمجأ نيذلاو ظفحلا ءوسب نيفورعملا ءافعضلا نم وهو بيرقتلا يف ظفاحلا لاق
 هلهاست نم هل يذمرتلا حيحصتو هفيعضت ىلع يراخبلاو نيعم نباو كلامك نومدقتملا

 ْ .4هب فرع يذلا



 مارملا غولب 1۷ حاكنلا باتك-۸

 ليوطلا ِثْيِدَحلا َّنِم ٌفَرط َرْهَو :."”ةكاَحلا ُهَجَرْخَأ .ِدْيِدَح ْنِم مَناَخَب

 0 حاكتلا لا وأ يف مدَقتْملا

 .َمِهاَرَد ٍةَرْشَع ْنِم لقا ُرْهَملا ُنوكَي ال :َلاَك هذ َىِلَع ْنَعَو 2-6

 لاق دنس فو :ءاقوقؤم ةيطفرادلا ةر خاأ

 ُرْيْخ» ل4 هللا لوُسَر لاق :لاَق هه ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ْنَعَو 2-57
 . كالا ُهَحَحَصَو دوا وُبَأ ُهَجَرْخَأ «ُْرَسْيَأ ٍقاَدَّصلا

 نِم ْثْدَّوَعَت ٍنْوَجلا تب َةَرْمَع نأ اه َةَشْئاَع ْنَعَو - ۷

 ِتْذُْع ْدَمْل» لاف  اَهَجَوْرَت اَمَل يِنْعَ - ِِبَلَع تلجأ نيج لكك ملا لوشر

 يفر ga .باوثأ ةَ ةئالَب اَهَعَنَمَف ة ةقاسأ دفا اه ملم نا

 أ نبأ قنوت ىف حْيِجَصلا يِف ٍةّصِقلا E وار ٍهِداَنْسِإ
 .“یرعاسلا

 نب هللا دبع هيفو» )۲۸۱/٤(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو (۱۷۸/۲) مكاحلا .ركنم )١(

 .«فيعض وهو يريبزلا بعصم
 .«ديدح نم متاخ الو» : لاق مث ادیدح نم ًامتاخ ولو رظنا» :هيفو (0) مقر ثيدح )۲(

 يزوجلا نبا لاق» :(۱۹۹/۳) ةيارلا بصن ىف ىعليزلا لاق )۲٠٠/۳( ىنطقرادلا .فيعض (۳)

 مل يبعشلا نإ مث ةعجرلاب لوقي ناك فيعض يدوألا دواد :نابح نبا لاق :قيقحتلا يف

 : 1 ناع نبا مست
 انخيش هححص ثيدحلاو ءهل ظفللاو )۱۸١/۲( مكاحلاو (۲۳۸/۲) دواد وبأ .حيحص )٤(

 )۴٤١/١(. ءاورإلا يف ملسم طرش ىلع

 رکنم» )١057(: هجام نبا فيعض ىف انخيش لاق )1١//7501( هجام نبا .ظفللا اذهب ركنم )٥(

 نيبوث اهوسكيو اهزهجي نأ ديسأ ابأ رمأف :ظفلب حيحص  سنأ وأ  ةماسأ ركذب
 ديبع هيفو» :لاقف (۱۹۳/۳) صيخلتلا يف هتلع نع ظفاحلا حصفأو :تلق ؟خ :نيتيقزار

 .ةهأو وهو مساقلا نبا

 .(07/7/) يراخبلا (5)



 حاكنلا باتك / ۲۹۸ مارملا غولب

 ٍةَمْيِلَولا ُباَب -
 نمخرلا ٍدْبَع ىلَع َىَأَر لكي ّيبتلا نأ ه# ِكِلاَم ِنْب سئأ ْنَع 2-4

 ُتْجَوَرَت ْىْنِإ !هللا َلوُسَر اي :َلاَق «؟اذه ام» :لاقف هٍةَرْفص َرّئَأ ٍفْوَع ن

 قمتم «ٍةاَسِب دلو لَو كل هللا ُكَراَْق» : لاق ءِبَهَذ نم هاون نرو ىلع ٌةََرْما

 ظ ."مِلْسُمِل لا فلم

 َيِعُد اذإ» :ِِلكك هللا َلوُسَر لاق :لاق 4 َرَمْع نبا نَعَرو - ۹

 . يلع ْىَفَتُم «اهَبأيْلَك ؛ةَميِلَولا ىَلِإ ْمُكُدَحَأ

 بوخت زأ َناَك ًاسْرُع ٍبِجيَلَف ؛ُهاَحَأ ْمُكُدَحَأ اَعَد اًذِإ» :مِلْسُمِلَو ۳ م

 ماَعطلا رش › :هلك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق  َةَرْيَرُه ْئبأ ْنَعَو 2 ٠
 بجی ل نمو ا نم اهِبَلإ ىَعَذَيَو ايتا ¿ن نم اًهعَئمي :ةميلولا ُماَعط

 ا ا (ُهَلوُسَرَو هللا ىصع دَقُف ؛ ًةَوْعُدلا

 ؛ْبِجْيْلَف ْمُكُدَحَأ َيِعُد اًذِإ» :ِهلكك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو 2-0١

 . “اي ْمِلْسُم ُهَجَرْخَأ «ْمَعْطَيلَ ًارِطْفُم َناَك ْنِإَو ءَّلَصْملَف ًامِئاَص ناك نِ

 . (ك]َوَت َءاَش ناو مِعط ءاش ْنِإَف :لاقو «ةوحَن رباج ِثْيِدَح ْنِم هلو

 لو ُماَعْط» : دم هللا لوشر لاق :لاق هض ٍدوُم م نبا يقرا

 ٌعْمَس ْنِمَوَ] 1 ثلاثلا موي ُماَعطَو Es يناثلا موي ُماَعطَو 0 مْوَي

  .امهل ظفللاو ( ٠ ۲/۲) ملسمو (؟ا///) يراخبلا (1)

 .(1١6١٠؟/) ملسمو (1”7//) يراخبلا (0)

 )٥۳/۲ ٠(. ملسم )۳(

  (0ملسم )٠١661/9(.

 )5()9( ملسم )٠١55/5(.



 مارملا غولب 4 حاكنلا باتك /

 "”حِيِحَصلا اجر ُهَلاَجِرَو ُهَبَرْغَتْساَو َيِذِمرَتلا ُهاَوَر “هپ ُهَللا َعُمَس

 E نبا دلع ا نع دِهاَش

 - ص
 اسب ٍضمَب ىَلَع قي يلا لو :ثّلاَق ةَ تل ُةَيِفَص ْنَعَو - 47 ب

 Ee صا . ريعس نم نيدمب

 ِلاَيَل تات ِةَنْيِدَملاَو َرْبْيَخ َنْيَب ةا ئبتلا َماَقُأ :َلاَق سّنأ ْنَعَو _ ٤

 o ياس اسوا با ةَيِفَصِب ِهْيَلَع ىّ

 َرْمَتلا اَهْيَلَع ىَقْلأَف ٠ ل نأ e اَمَو هيغل

 يراخبلل ُظْفَللاَو هْيَلَع منم . ّنْمَسْلاَو ا

A۸۹؛ناَيِعاَد چ اذإ» : لاق ا ّيِبنلا باحصأ نم لجَر نعو - ٥ 

 دوا أ هاَوَر «ٌقَبَس ْيِذَلا بجا امد قدس ناف «اباب | ْبِجْأَ

 )١( يذمرتلا يف امل ةقفاوم يهو (ب) ةخسن شماه نم ةدايز .

 : يأ]  هفعضو» :(۲۸۹/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو )٤١۳/۳( يذمرتلا .فيعض (۲)

 بئارغلا ريثك وهو هللا دبع نب دايز ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال :هلوقب  [يذمرتلا
 )١190/6(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو )245٠« ءاورإلا يف هتجرخ دقو :تلق ؛ريكانملاو
 يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع هللا دبع نب دايز هب درفت : ينطقرادلا لاقو»
 ل e E ا ا a تلا : تلق . هنع

 لاقو شنا ثيدح نم سیلو ةريره يبأ ثيدح نم )٦۱۷/۱( هجام نبا .ًادج فيعض (۳)

 كورتم هنإف اذه كلام وبأ هتفآ ًادج فيعض دانسإ اذهو :تلق» :(4/۷) ءاورإلا ىف انخيش

 هاور» )۱۹١/۴(: صيخلتلا يف فنصملا لاق سنأ ثيدحو :تلق .٠ . . بيرقتلا يف امك
 : ينطقرادلا هيف لاق ركبو :تلق «. . . فيعض وهو سينخ نب ركب هدانسإ يفو يقهيبلا
 ثيدحلا اذه يف لوقلا ةلمجو» ل )/١١/9( ءاورإلا يف هثحب انخيش متخ اذل .كورتم

 كلذلف كورتم وأ مهتم نم اهنم قيرط ولخي ال فعضلا ةديدش هدهاوشو هقرط رثكأ نأ

 .«ىلوألا قيرطلا نم ديفتسا يذلا فعضلا ىلع ىقبي

 )٤( يراخبلا )۳۱/۷(.
 )۱۰٤٤/۲(. ملسمو )۱۷۳/٥( يراخبلا (ه)
 -دنس اذهو :تلق» )١١/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاق )۳٤٤/۳( دواد وبأ .فیعض (5)



 حاكنلا باتك ۸ ۷٠۰ مارملا غولب

 لكآ ال» :لك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَف هذ َةَفْيَحُج نبأ ْنَعَو 5

 . ''”َيراَخُبلا ُهاَوَر «ًاتكَتُم

 : اب هللا لوسَر يل لاق :َلاَق هيض َةَمَلَس ئبأ نب َرَمُع ْنَعَو - ۷

 . "يلع قم كيلي امم ْلُكَو َكِنيِمَيِب ْلُكَو هللا ْمَس !ُماَلُع ا

 ءدْيِرُت ْنِم ٍةَعْضَِب ىتأ لك يلا نأ © ساّبَع نبا نَعَو - 98
 يف لزنَت َةَكَرَبلا َّنِإَف ٍ؛اَهِطَسَو ْنِم اوُلُكَأَت اَلَو ءاَهِبِتاَوُج ْنِم اولك» :َلاَقَف
 . "”خحِيِحَص ُهْدَئَسَو ءَىئاَسْنلا ْظْفَل اًذهَو ُةَعِبرألا ُهاَوَر ااَهِطَسَو

 اماَعط ةي هللا َلوُسَر َباَع ام :َلاَق هيض َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 2 ٩۹
 . “هْيَلَع قمم . ُهَكَرَت ُههرك ْنِإو ءُهّلَكَأ اعيش ىَهَتْشا اذإ ناک ءطَق 7: ي سو رم ما ور ر چ ” ى- مس 8 3 4 8

 . هلم ُهاَوَر «ِلااَمّْشلاب لكي َناطِيْلا

 الف ْمُكُدَحَأ َبرَش اَذِإ» :َلاَق للك ىلا نأ هڪ دان نبأ ْنَعَ 4
 ا (ءانإلا يف سف

 لاق رهشأ اهب وهو دلاخ وبأ هتينكو ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي لجأ نم فيعض =
 .٠.سلدي ناكو ًاريثك ئطخي قودص : ظفاحلا

 )١( يراخبلا )/97/7(.

 )۱٥۹۹/۳(. ملسمو (۸۸/۷) يراخبلا (۲)
 نباو )۱۷١/٤( ىربكلا يف يئاسنلاو )51١/4( يذمرتلاو )۳٤۸/۳( دواد وبأ . .حيحص (۳)

 . حيحص نسح :يذمرتلا لاقو» )1//١711(: ةاكشملا يف انخيش لاقو )٠٠۹١/۲( هجام
 .«لاق امك وهو

 )٠۹۳۲/۳(. ملسمو (770/4) يراخبلا ()
 )6( ملسم )۱٥۹۸/۳(.

 .(1107/0) ملسمو (147١//و00/1) يراخبلا (5)



 مارملا غولب ۳۷۱ حاكنلا باتك-۸

 هحخَصَو ؛ِهيِف خفي ْوَأ» :َداَزَو ءةُوحَن ساّبَع نبا نع واد ْيِبأِلَو

 .'''يِذِمْرَلا

 مشقلا ُباَب ©
 نيب] ْمِسْفَي لك هللا ُلوُسَر ناك :ْتَلاَق اهي َةَشِئاَع ْنَع 2 5

 اَميِف ييْمْلَت الف ءُكِلْمُأ اَميف يِمْسَق اَذَه !َمُهْللا» :ُلْوْقَيَو ءُلِدْعَيَف «'"1[ِهْئاَسِن

 َحَجَر ْنِكل ؛ُمكإَحلاَو َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو ُةَعَبرَألا ُهاَوَر «ُكِلْمَأ اَلَو ءُكِلْمَت
 اا لا

 ُهَل ثئاك ْنَم» :َلاَ لب ئبنلا نع هه َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 9 ۳

 ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛ُلِئاَم ُهّقِشَو ةَماَيِقلا َمْوَي ءاَج ءاَمُهاَدْحِإ ىَلِإ َلاَمَه ءِناَنَأَرْما
 ٤ مهي م رر م .O م

 حِيِحَص هََنَسَو .ةعبرالاو

 ىَلَع ٌركبلا ُلُجَّرلا ّجْوَرَت اذ ِةّنّسلا َنِم :َلاَق ف سنا ْنَعَو - 4

 مث ءاَناَلَث اَهَدْنِع َماَقَأ ؛َبَيَقلا َجْرَرَت اَذِإَو ءَمَسَق مث ءًاعْبَس اَهَدْنِع َماَقَأ ِبْبَنلا

 , *”ٍيِراَخْبْلل ُظْفَللاَو هْيَلَع نَقَتُم مس

 وهو» :(0//71/) ءاورإلا يف انخيش لاق )3١5/5( يذمرتلاو (۳۳۸/۳) دواد وبأ .حيحص )1١(

 .؟يراخبلا طرش ىلع
 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۲)

 )٦۳۳/۱( هجام نباو (557/9) يذمرتلاو (57/7) ىئاسنلاو )۲٤۲/۲( دواد وبأ .فيعض (*

 :(۲۹۳/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (۱۸۷/۲) مكاحلاو )0/٠١( نابح نباو
 )5١١14(1 ءاورإلا يف هتققح امك حجرألا وهو لاسرإلاب هريغو يذمرتلا هلعأو ديج دنسب
 لاسرإلاب هولعأ يئاسنلاو هعرز ابأو متاح ابأ نأ (۸۲/۷) ءاورإلا يف انخيش لقنو :تلق

 ىلص هللا لوسر ناك :ظفلب ةشئاع نع ىرخأ قيرط هل هنم لوألا رطشلا نكل» :لاق مث
 .«نسح هدانسإو ثيدحلا . . .مسقلا يف ضعب ىلع انضعب لضفي ال ملسو هيلع هللا

 )٤( دمحأ .حيحص )۳٤۷/۲( دواد وبأو )۲٤۲/۲( يذمرتلاو (57/9/) يئاسنلاو )٤٤۷/۳(
 طسبو :تلق (حيحص دئسباا :(4750/7؟) ةاكشملا يف انخيش لاق (1۳۳/۱) هجام نباو

 ءاورإلا يف انخيش كلذ )۷/ )۸١.هحيحصت ىلع ءاملعلا عباتت لقنو

 )( يراخبلا )٤۳/۷( ملسمو )۲/۱۰۸٤(.



 ا ۷۲ مارملا غولب

 اَمَدنِع َماَنأ اَهَجْوَرَت اَمَل كي يبنلا دا اهي َةَمَلَس ْمَأ ْنَعَو _ 6

 ْنِإَو كل تحبس تنش نإ ُناَوَه ِكِلْمُأ ىَلَع ِكب َسِبَل ُهْنِإ» :لاَقَو ءاثال

 اال ا ل ا

 :َةَمِئاَعِل اَهَمْوَي ٺَبَهَو َةَعْمَر تئ َةَدْوَس نأ اك5 َةَمِئاَع ْنَعَو 2 0
 . يلع قمم .ةَدْوَس َمْوَيَو اَهَمْوَي :ةَشِئاَعِل ْمِسْقَي لَك يتلا َناَكَو

 َناَك ئَِتْخَأ َنِبا اي : اه ٌُةَمِئاَع ْتَلاَق :َلاَق ًةَوْرَع ْنَعَو - ۷

 اَنَدْنِع هْثكُم ْنِم ؛ لا يِف ٍضْعَب ىلَع ائَضْعَب ْلْضَفُي ال 4 هللا لور

 ٍرْيَغ ْنِم ٍةأَرْما لَك ْنِم وُنْدَيَف ءاعْيِمَج اَنْيَلَع ٌفوُطَي َوُهَو الإ موي لَك َناَكَو
 دوا وبار دمحا ةازو ءاقذتع ُتْيِبَيَف ءاَهُمْوَي ٌوُه يللا علب و ارت

 e هححَصَو هل فال

 را ناش انإ ل رفا رشي ذاق : ْتَلاَق اه َهَسْئاَع ْنَع ِمِلْسْمِلَو

 5 ”قنالخلا + نوم 2 ءهئاَس ىلع َراَد

 هِضَرَم يِف ُلَأْسَي َناَك لكك هللا َلوُسَر ْنَأ الي َةَسِئاَع ْنَعَو 2 ۸
 ُنوُكَي ُهَجاَوْزَأ ُهَل َنِذَأَك  َةَمِئاَع َمْوَي ُدِيِرُي  «؟ادُغ ائ ني :ِهِئِف َتاَم ْيِذْلا
 . يلع قمتم .َةَسِئاَع ِتْنَب ْيِف َناَكَف ءَءاَش ُتْيَح

 َنْيَب عكا ارَمَس دار اذإ ي هللا لور ناك :ْتَلاَق اهنَعَو 48

 | . "هنآ نقم .اهب جرح ءاَهْمْهَس رخ ٌنُهّتيأَف هئا

 )١( ملسم )۱۰۸۳/۲(.
 .(86١٠١/؟) ملسمو )٤۳/۷( يراخبلا (۲)

 ءاورإلا يف انخيش لاقو )١187/5( مكاحلاو (547/؟) دواد وبأو )6//٠١1( دمحأ .نسح (۳)

 | .«نسح هدانسإو :تلق» :(86 /0)

 )٤( ملسم )5/١١١١(.
 )©( يراخبلا )۷/٤٤( ملسمو )٤/۱۸۹۳(.

 .(5170/5) ملسمو (۲۰۸/۳) يراخبلا (5)



 مارملا غولب ۷۳ حاکنلا باتك /
 ٠ - :لي هللا ُلوُسَو َلاَق :َلاَق 5 َةَعْمَر ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو ' -

 ''"َيِراَخْبلا ُهاَوَر ادْبَعلا َدْلَج ُهَتَآَرْما ْمُكَدَحَأ دلج .

 عْلُخلا ُباَب ١
 ي يبتلا ِتّنَأ سْيَف نب ِتباَن َةَأَرْما نأ © ساَبَع نبا نع - ١

 نواری يف دلع تنم ان: سينا نذ تيان !هللا لوُسَر اَي :ْتَلاَقَف

 ها َنيْدْدَتْأ» :لكي هللا ُلوُسَر َلاَقَف «مالشإلا َرْفُكلا ُهَركأ يكل

 اًهْفْلَطَو «ةَقيِدَحلا ٍلَبفإ» : لَك هللا َلوُسَر لاَقَف .ْمَعَن : “فراق «؟هئتَقيدح

 . "ااا ُهرَمَأَو :ُهَل ةياَور يِفَو ءَيِراَخَبلا ُهاَوَر ةَقيِلطن
 ُهْنِم ْثَْعَلَتْخا سيف نب ِتباَئ َةأَرْما نأ :ُهَئَسَحَو َيِذِمْرَتلاَو واد ْيِبأِلَو

 0 .9ةَضِيَح اَهَتَدِع هلي يتلا َلعَجَن
 َتباَن نأ :ُهَجاَم نبا َدْنِع هج ْنَع هيأ ْنَع ٍبْيَعُش نب وِرْمَع ةياور ْيِفَو

 ىلع لحد اذإ هللا نا الزل ثلاث اف نا امم ناک سيَ نبا

 ههجو يف ُتْفَصَبَل

 يِف علح َلْوُأ كلذ َناَكَر :ًةَمْنَح يبأ نب لْهَس ِثْيِدَح ْنِم َدَمْحْأِلَو

 ۰ | . ©هدكشإلا

 .(57//) يراخبلا ()

 .«تلاقف» :(ج) ةخسن يف (0)

 .(50/8/) يراخبلا (۳)

 ءاورإلا يف انخيش لاق )٤41/۳( يذمرتلاو (554/5) دواد وبأ .هريغل حيحص )٤(

 نع رمعم نع قازرلا دبع هاور ثيدحلا اذهو» :لاقو دواد وبأ هجرخأ» : )۱٠۲/۷(:

 ركذ مث تلق «. . .السرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمركع نع ملسم نب ورمع
 | .اهب حصي دهاوش هل انخيش

 نبا وهو جاجحلاو» )/٠١7(: ءاورإلا يف انخيش لاق )177/١( هجام نبا .فيعض (©)

 .ةهنعنع دقو سلدم وهو ةاطرأ

 . ةاطرأ نب جاجحلا سيلدتب هلعأو )//٠١7( ءاورإلا يف انخيش هفعض )۳/٤( دمحأ .فيعض (5)



 قالطلا ُباَب - ۷

 ٍلاَلَحلا ُضَعْبَأ» :هلكك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ا َرَمُْع نبا نَع - ۲

 وُبَأ حَجَرَو «ُمِكاَحلا ُهَحَحْصَو ءُهَجاَم ُنْئاَو َةُواَد وُبَأ ُهاَوَر ؛ٌقالطلا هللا ىَلِ
 .'' ُهَلاَسْرِإ متاح DA) 8م ها سبع

 ٍدْهَع ْيِف - ضْئاخ َيِهَو - ُهَتَأَرْما قلط هنأ 4 َرَمع نبا ٍنَعَو - ۳

 هرم ؟َكِلذ ْنَع هک هللا َلوُسَر هيض ُبَمُع َلأَسَف و هللا لوس

Eءاش نإ م مث رهط م ءٌضيِحَت مث رهط ىّبَح 4 "كرا  

 قلع نأ هللا رم ىبلا كلا َكْلَتَق ءّسَمَي نأ َلْبَق َقَلَط َءاَش نر دع كش

 . "يبلع ٌقْفَتُم (ُءاَسْنلا اهل
 OD) رس of 7 ” سؤ أو وأ و 0 وا7 مل هو

 : الما وأ ارهاط اهملطيل مد ءاهعجاريلف هرم)) :ملسمل ة بادر ْيِفَو
- 

 . *ةَقْيلَطَت ْثَبسُحَو : َيِراَخُبْلل ىَرخأ يفر
 نا وأ َةَدِحاَو اَهَتْقَلَط َتْنَأ اًمأ :َرَمْع ُنْبا لاَ : مِلْسُمِل ٍةَياَوِر ْيِفَو

 ةضيح ضْيِحت ىتح اهكينآ ْمُك ءاَهْعِجاَرَأ نأ ىنرمأ 26 هللا وسر نإ

 ٍقاَلَط نِي "وب كرم 1 اثات اَهَتْفْلَط َتْنَأ انَأَو ءىَرْخأ
 . “كارما

 يف انخيش هفعض )۱۹٩/۲( مكاحلاو )100/١( هجام نباو )۲٠۵/۲( دواد وبأ .فيعض (۱)

 فنصملا ركذ امك متاح وبأ مهنم ةعامجل عبت لاسرإلاب هلعأو )2٠١5/9( ءاورإلا

 . يرذنملاو يباطخلاو يقهيبلاو ينطقرادلاو

 .يراخبلا ةياور يهو «اهكسميل» :(ج) ةخسن شماه يفو (۲)

 .(۱۰۹۳/۲) ملسمو )٥۲/۷( يراخبلا (۳)
 )٤( ملسم )۲/۱۰۹٥(.

 .(07//) يراخبلا (ه)

 .«اهلهمأ» :(أ) ةخسن يف (5) -

 . حيحصلا يف ام هتقفاومل (ج) يف ام تبثأو «كبر» :(بو أ) ةخسن يف (۷)

 )۸( ملسم )۲/۱۰۹٤(.



 مارملا غولب ۷٥ حاكنلا باتك 6

 اَمَرَي ْملَو ءَيلَع اهْدَرَْف :َرّمع نب هللا دْبَع لاق :ىّرخأ ِةَياَوِر ٰيِفو

 . كميل ؤأ ْقَلْطُيْلَف ؛ثّرُهْط اذِإ» :َلاَقَو ءَائْيَش
 ٍدْهَع ىلع قالطلا ناك :َلاَق © سابع نبا ْنَعَو 64

 ٌةَدِحاَو ِثاّلَثلا قالط ءَرَمُع ةَفالخ ْنِم نْيَتَئَسَو ءركب ئبأَو ا هللا ٍلوُسَر
 هانا هيف ْمُهَل تناك رمأ يف اوُلَجْعَتْسا ٍدَق سالا لإ :باطخلا ُنِب ُرَمُع َلاَقَ ص

 ."0هِلْسُم ُهاَوَر .ْمِهْيَلَع ُهاَضمَأَك !ْمِهْيَلَع ُهاَئْيَضْمَأ ول

 ٍلُجَر ْنَع ل هللا ُلوُسَر َرِبخأ دواي نب ٍدوَمَُحَم ْنَعَو 2 6

 لأ 1هللا لول :َلاَق «ُلُجَر َماَق ىَتَح ريا ني لل ١ باقل

 ..9َنوُقَتَوُم ُهَئاَوُرَو «َيِئاَسنلا ُهاَوَر ؟ُهلُثق

 هَل َلاَمَك َهَئاَكُر ّمأ ةَناَكُر وُبَأ َقَلَط :َلاَق © ساَبَع نبا نَعَو - ٩

 ُتْمِلَع ذق» :لاق !اثالت اهَنفلط ىَنِإ :َلاَقَق (َكَتَأرما عجار» :ِهكك هللا َلوُسَر

 ET (اهْعِجاَر

 (؟57/5) دواد وب اهاور امنإو «ًائيش اهري ملو» : ملسم دنع سیلو (۱۰۹۸/۲) ملسم . حیحص )١(
 اهدانسإ نأب (١؟9/9) ءاورإلا يف انخيش ركذو (9/"7017) حتفلا يف هسفن ظفاحلا لاق امك
 . ؟حيحصلا طرش ىلع هدانسإو» : لاق هنأ ”0/9) حتفلا يف ظفاحلا نع لقنو حيحص

 .(۱۰۹۹/۲) ملسم (۲)
 نم هنكل تاقث هاير :(181/5) ةاكشملا يف انخيش لاق )١57/5( يئاسنلا .حيحص (۳)

 هتياور نأ هبتك نم ريثك يف حجر انخيش نكلو : تلق «هنم عمسي ملو هيبأ نع ةمرخم ةياور
 تلق» :لاقف )١114( مارملا ةياغ يف انخيش ثيدحلا ححص اذل ةحيحص ةداجو هيبأ نع

 يفو هيبأ نم ريكب نبا وهو ةمرخم عامس يف فالخ ىلع تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذهو

 لاقو امهريغو نيعم نباو دمحأ هلاق هباتك نم ةداجو هيبأ نع هتياورو قودص)» :بيرقتلا

 نع هتياور لجو ريغص يباحص ديبل نب دومحمو .«اليلق هيبأ نم عمس :ينيدملا نبا
 . ؛ةجح ةباحصلا ليسارم نكل هليسارم نم اذه نأ رهاظلاف ظفاحلا لاق امك ةباحصلا

 ثيدحلا مزح نبا لعأ هبو مهبم لجر هدانسإ يف :تلق )۲١۹/۲( دواد وبأ .هريغل نسح )٤(
 اذهو :تلق» )١45/9(: ءاورإلا يف انخيش لاقو (118١و١٠/١5) ىلحملا يف امك
 = لاقف عبوت هنكل هفعض وأ عفار ينب نم ضعبلا ةلاهجل ًافيعض ناك نإو دانسإلا
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 نزف االت دجاو سلجم يف ُهَنَأَرْم ناكر 0 ّقلَط : يحال ظل ْيِفَو

 «ٌقاَحْسِإ ُنْبا اَمِهِدَنَس يِفَو ''70ةَدِحاَو اَهْنِإَف» :ِِئكي هللا َلوُسَر هَل لاَقَف ءاَهْيَلَع
E i 

 N I a ذقو

 . "يك يتلا ِهْيَلِإ اَمُدَرَك َةَدِحاَو الإ اهب ُثْدَرَأ ام ِهللاَو :َلاَقَف «َّهَتبلا َةَمْيَهَس

 تالت :ِهِلط هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق ها ةر َريَرُه ْيبأ ْنَعَو 2 7

 الإ ٌةَعَبْرَألا هاو اًةَعِجّلاَو «قالطلار «حاكتلا َنُهِلْزَهَو دج ٌُنُهدج

 . “ئاحلا ُهَحَحَصَو «ّيِئاَسلا

 نب دواد ينثدح قاحسإ نب دمحم نع يبأ انث ميهاربإ نب دعس انث )۲٠١/١( دمحأ مامإلا =
 هنسحو يبهذلاو مكاحلاو دمحأ مامإلا هححص دانسإلا اذه :تلق . . . ةمركع نع نيصحلا

 نيصحلا نب دواد يف ءاملعلا فالتخا كانه انركذو )۱۹۲١( مقرب مدقت رخآ نتم يف يذمرتلا

 نم عنمي ال كلذ نكلو ًايوق هتاذل ثيدحلا دانسإ ناكل كلذ الولو ةمركع ريغ يف ةجح هنأو
 عومجمب ًائسح نوكي نأ نم لقأ الف عفار ينب ضعبل هتعباتمب داهشتسالاو هثيدحب رابتعالا

 ا ا ا و O ل ا ا

 . .ًاضيأ هتحص حجري هنأب رعشي (۳۱۹/۹) حتفلا يف ظفاحلا مالكو «ديج دانسإ اذهو»

 فيعض هدانسإو ةمركع نع نيصحلا نب دواد قيرط نم )۲٠٠/١( دمحأ .هريغل نسح )١(

 . قبس ام رظناو «ةمركع يف الإ ةقث» :دواد ةمجرت يف بيرقتلا يف ظفاحلا لاق

 يف وه امنإ قاحسإ نباو «قاحسإ نبا قيرط ريغ نم دواد يبأ دنع ثيدحلا :تلق (۲)

 .ثيدحلا ةلع سيل وهف ثيدحتلاب حرص دق قاحسإ نباف لك ىلعو قيرطلا ضعب
 عفان» )/١51(: ءاورإلا يف انخيش لاق فيعض هدانسإ :تلق (۲۹۳/۲) دواد وبأ . فیعض (۳)

 هيف ركذي ملو ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هدروأو نابح نبا ريغ هقثوي مل ريجع نبا

 4ةتبلا هلاح فرعي ال لوهجم» :(04/5) دازلا يف ميقلا نبا لاق اذهلو اليدعت الو ًاحرج

 «ةفيعض اهلك هقرطو» :دمحأ مامإلا لاقف ءاملعلا نم ةعامج ثيدحلا فعض كلذلو

 . ثيدحلل مهفيعضت نيرخآ ةعامج نع انخيش لقن مث : تلق «. . .ًاضيأ يراخبلا هفعضو

 مكاحلاو )508/١( هجام نباو )٤۹۰/۳( يذمرتلاو (154/؟) دواد وبأ .هريغل نسح )٤(

 ثيدحلا نأ قبس امم يدنع صخلتي يذلاو» :(718/5) ءاورإلا يف انخيش لاق (48/)

 دقو ةلسرملا نسحلا قيرطو يذمرتلا اهنسح يتلا ىلوألا ةريره يبأ قيرط عومجمب نسح
 انل نيبتي مل ولو  اهنإف ةباحصلا نع ةروكذملا راثالاو تماصلا نب ةدابع ثيدحب ةوق دادزي
 .«مهدنع ًافورعم ناك ثيدحلا ىنعم نأ ىلع لدت  مهنم دحاو لك نع مهنع اهتوبث
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 ءُقاَتِعلاَو ءقالطلا» :ٍفِْيِعَض َرْخآ وْجَو ْنِم َيِدَع نال ٍةَياَوِر ْيِفَو
 ۰ .'«حاكتلاو

 زوجي ال١ : ُهَعْفَر تماضلا نب َةَداَبْع ِثْيِدَح ْنِم ا بأ نب ثراَحْلِلَو

 (َنْبَجَو دقف بلا ْنَمُف ءقاَتِعلاَو «حاكٽلاو «قالطلا : ثالث يف ُبِعْللا
 ۲ ف ر م

 E ٤ هدّس و

 ْنَع َرَواَجَت هللا َّنإ» :َلاَق ب بلا نع هڪ َةَريَرُه ْيِبَأ نَعَو - ٨۸
 . هيلع قمتم ملكت وأ اَمْعَ مل اَم اا هب ْتَئَّدَح اَم يتم

 ْنَع َّعَضَو هللا َّنِإ» :َلاَق ب ْيِبنلا نَع © سابع نبا نَعَو 26
 ا َلاَكَو ءُمكاَحلاَو ْهَجاَم ُنْبا ُهاَوَر ؛هْيَلَع اوُهَرْكتْسا اَمَو َداَيْسْئلاَو ءأطخلا

 كب ال ةيناغ أ

 نب بلاغو» :[يدع نبا :يأ] لاقو» )/۲۲٠(: ءاورإلا يف انخيش لاق (2/61) يدع نبا )١(
 نول نفع ا لاق ادب تحف ولو كل ةركنم ثيداحأ هل يرزجلا هللا ديبع
 . .كورتم :هريغو ينطقرادلا لاقو ةقثب

 اذهو :تلق) 5) a ا ىبأ ع اا )۲)
 تماصلا نب ةدابعو رفعج يبأ نب هللا ديبع نيب عاطقنالا :ىلوألا :ناتلع ا
 .٠ . .ةعيهل نب هللا دبع فعض :ةيناثلا .ةباحصلا نم عامس هللا ديبعل تبثي مل هنإف

 )۱۱١/۱(. ملسمو (59/9/) يراخبلا (۳)

 :(١؟*/١) ءاورإلا يف انخيش لاق )۱۹4۸/۲( مكاحلاو )109/١( هجام نبا .حيحص 69

 مزح نبا هب جتحاو يبهذلا هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو»
 لبق نم هححص كلذكو - هلك  ركاش دمحأ ةمالعلا ققحملا هيلع قلعملا هححصو
 هرقأو .نسح ثيدح هنإ :هريغو نيعبرألا يف يوونلا لاقو هحيحص يف هاورف نابح نبا
 مهيف سيلو تاقث مهلك هلاجر نإف لاق امك حيحص وهو (۲۸۲/۱) صيخلتلا يف ظفاحلا
 لاقو» )57١/١(: للعلا يف هنبا لاقف ًاضيأ عاطقنالاب متاح وبأ هلعأ دقف كلذ عمو سلدم
 نأ وا ها لر نما عمم انا الع نم تلا اذه يضازرألا عيسي مل ١ سا
 : تلق «هدانسإ تبثي الو ثيدحلا اذه حصي الو ملسم نب ليعامسإ وأ رماع نب هللا دبع
 اهيس ال ةققلا كيد فحش نوجي ال هنإف د هناك متاح وبأ هيلإ بهذ ام ىرأ تسلو
 لصألا ىلع نحنف كلذلو عامسلا 0 ىوعد درجمب يعازوألاك ًاليلج ًامامإ ناك اذإ
 . . هعاطقنا نيبتي ىتح ةقثلا ثيدح ةحص وهو
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 و راخبلا هأَوَر 020 0 ١ لآ 5 ىف 4 3 ا ۴
 6 أذ

 .''اَهُرْفكُي نيمي :َّوُهَف ؛ُهَنأرْما ِْيَلَع ُلُجَرلا مرح اإ : ِمِلُْمِلَو

 ىلَع ثّلِخَدَأ اَمَل ٍنْوَجلا ةا نأ اه©6 ًةَمِئاَع ْنَعَرو 2 ١

 ِتْذُع ْدَّمْل» :َلاَق ءَكْنِم هللاب ُدوُعَأ :ْتَلاَق ءاهنِم اَنَدَو ءا هللا ٍلوُسَر

aEو راخبلا هَوَر «ِكِلْهَأب يِقَحْلا  

 َدْعَب الإ قالط ال» :ِهِلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق  رباج ْنَعَرو 95

 َوُهَو «مكاَحلا ُهَحَحَصَو ءىلْعَي وُبأ ُهاَوَر (كْلِم َدْعَب الإ َقْنِع الو «حاکێ

E 

 هّنكل نسخ اقر هلم ت نب روسملا نع هجام نبا َجَرْخَْأَو

 ا لرل

 )١( يراخبلا )/05/9(.

 7 ا )۲(

 .(07//) يراخبلا (۳)

 .هل دهاوشو قرطل )۱۷٤/١( ءاورإلا يف انخيش هححصو )۲٠٤/۲( مكاحلا .هريغل حيحص )٤(

 يف يريصوبلا لاق» )//١51(: ءاورإلا يف انخيش لاق )١570/١( هجام نبا .هريغل حيحص )٥(
 «امهيف فلتخم دعس نب ماشهو نيسحلا نب يلع «نسح دانسإ اذه» :(518١/١ق) دئاوزلا

 :(١5؟/5) صيخلتلا يف لاقف رجح نبا ظفاحلا هخيش هنيسحت ىلإ هقبسو لاق امك وهو

 يرهزلا ىلع هيف فلتخا هنكل ماملإلا بحاص رصتقا هيلعو نسح دانسإب هجام نبا هاور»

 ا رو

 . ةحصلا ةجرد ىلإ اهب يقتري ةريثك دهاوش ثيدحللو «ةشئاع نع ةورع
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 تو ئذمذتلاو درا وبا ُهَجَرْخَأ «ُكِلْمَي ا اًميِف ُهَل قالط اَلَو ءْكِلْمَي

 E هنأ يِراَحْبلا ٍنَع لق

 :ةناَلث ْنَع ْمْلَقلا َعِفُر» :لاق لك ْيِبْنلا ِنَع اه َةَسْئاَع ْنَعَو 2 4
 تح ىتح ٍنونَجَملا نعو ٌرَبكَي ىّنَح ٍريِغَّصلا نَعَو ظَقْيَتْسَي ىّبَح ماعلا نع

 . "”ةكاحلا ُهَحَحْصَو ءَيِذِمْرَتلا الإ لا دما ا نأ قل

 ٍةَعْجّرلا ُباَب - ۸
 مث ءقلطُي لُجَرلا نَع لس هنأ ا نْيَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَع 2 6

 َدُواَد وُيأ ُهاَوَر .اهِتَعْجَر ىَلَعَو ءاَهِقاَلَط ىَلَع ذهشأ :لاَقَف ؟دهشي الو ٌعِجاَرُي

 . ””خِيِحَص ُهُدَنَسَو ءافوُقؤَم اًذكه

 هلك بتلا لاق ءُهَتَأَرْنا َقّلَط اَمَل هنأ [ 4 1 َرَمُع نبا نَعَو 2 957
 . هئَلَع قمم ااًهْعِجاَريْلَف ُهْرُم» :َرَمْعِل

 ةَراَفَكلاَو ٍراَهْظلاَو ِءالِئإلا ُباَب - ٩ _ 0 ص 0 ق ص
 هئاَسِن ْنِم ةي هللا لوسَر ىلآ :ْتَلاَق اک ةشئاَع ْنَع - ۷

 )۱۷۳/١(: ءاورإلا ىف انخيش لاق )٤۸۷/۳( يذمرتلاو )۲٥۸/۲( دواد وبأ .نسح (۱)

 نكل «مهب سأب ال هتاورو» )210/1١(: حتفلا يف ظفاحلا لاقو «نسح هدانسإو :تلق»
 .؛ورمع ىلع هدنس يف فلتخا

 )108/١( هجام نباو )١57/6( يئاسنلاو (۱۳۹/۲) دواد وبأو )٠٠١/5( دمحأ .حيحص (۲)

 طرش ىلع حيحص : اق لاقو» 0 ءاورإلا يف انخيش لاقو 0) مكاحلاو

 ..الاق امك وهو : تلق . يبهذلا هقفاوو ملسم

 دانسإ اذهو :تلق» :( 50/0 0 يف انخيش لاقو (7؟61//؟) دواد وبأ . . حيحص )۳(

 .«ملسم ا ا تا
 ءةنس ريغل تعجارو «ةنس ريغل تقلط» :وهو أيوق ًادهاش ككل ا يك

 أ

e (€) 

 )٩۱۳(. مقرب هجيرخت رم (©)
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 «ّيِذِمرَتلا ُهاَوَر .ٌةَراَمَك نْيِمَيْلِل َلَعَجَو لالخ َماَرَحْلا َلَعَجَف ؛مَرَحَو

 تاق هناَوُرَو
 ر ESE ف رُهشأ قنا اإ :َرَمُع نْبا نَعَو 2-6

 . ””َيِراَخْبلا ُهَجَرْحَأ .َقّلَطُي ىّتَح قالطلا هْيَلَع ُعَقَي ا

 N لاق راتب یب ناقناش نع -

 ““يعفاشلا ُهاَوَر .يلوُمْلا َنوُفِتَي ْمُهَلُك هل هللا ٍلوُسَر ٍباَحْضَأ
 ةَنَّسلا ِةَيِلِهاَجلا ُءاَلْيِإ ناك :َلاَق هه ِساَبَع نبا ر ۹۳۰

 سيل ؛رُهشأ EEE م لَ َناَك ْنِإَف ا هللا َتْفَوَف ءَنْيَتَتَسلاَو
 ا ١ ا . ءالي

 ءاَهْيَلَع َعَقَو مت يِوتأَرما ِنِم َرَهاَظ ًالُجَر ْنأ ا ساَبَع نبا نَعَو 2 ١

 ىّتَح ءاَهَْبَرْقَت الف» :َلاَق تنكأ نأ لق اهتلغ فقر ىلإ : لاَمَف دا بتلا یتا

 .''هَلاَسْرإ َيِئاَسْنلا حْجَرَو ءَيِذِمرَتلا ُهَحَحَصَو «هَعَبْرألا ُهاَوَر هللا َكَرَمَأ اَم َلَعْفَت
 دعت الو زفك» : هيف َداَزَو ءساَبَع نْبا نَع َرَْحآ ِهْجَو ْنِم ُراَرَبلا ُاَوَرَو  E EFو ER o e 2 9 ت ےس رس (۷)

 هلاجر دانسإ اذهو :تلق» )۲٠١/۸(: ءاورإلا يف انخيش لاق (0605/) يذمرتلا .ركنم )١(

 نع ىور ‹«فيعض خيش» :دمحأ مامإلا لاقو .فعض هيفف ةمقلع نب ةملسم ريغ تاقث
 «...نازيملا يف يبهذلا لاق امك هريكانم نم ثيدحلا اذهو :تلق .ةريكانم دواد

 .«قلطي ىتح فقوي» :حيحصلا يف (؟)

 .("56/0) يراخبلا (96)

 حيحص دانسإ اذهو :تلق» 2:20 ءاورإلا يف انخيش لاق (Y/Y) يعفاشلا . . حيحص )0

 .؟نيخيشلا طرش ىلع
 .(781//) يقهيبلا .حيحص (8)

 هجام نباو (007/7) يذمرتلاو )١77/1( يئاسنلاو (۲۹۸/۲) دواد وبأ يل )530

 لبق نم فعض هيف نابأ نب مكحلا :تلق» :(۱۷۹/۷) ءاورإلا يف انخيش لاق )١/517(

 - 701/4) حتفلا يف هدانسإ نسحو :تلق .ماهوأ هل دباع قودص :بيرقتلا يفو هظفح

 يف ظفاحلا لاقو :تلق 'حيحص هدهاشو هقرطب ثيدحلاف ةلمجلابو (ةيهبلا ةعبطملا

 .«هلسرأ نم لاسرإ هرضي الو تاقث هتاور :مزح نبا لاقو» :(۲۲۱/۸۳) صيخلتلا

 . فيعض وهو نمحرلا دبع نب فيصخ هدانسإ يفو (۷)
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 و

 م : تق .(َةَبَقَر ررَح)» : ا هللا لوس رل

 : لاق ا نم الإ تْبَصَأ يل ٌتْبَصَأ لهو : : ُتْلُق e ٍنْيَرْهش

 «ّيئاستلا الإ ُةَعَبْرألاَو دمخ ُهَج ا نيكني َنيَِنِس ِرْمَت ْنِم "اف َرَع ْمِمِطَأ١

 ْمْصَق» :َلاَق .ْىِيَبَقَر الإ

 "ووُراَجلا ُنْباَو ةَمْيَّرَح ُنْبا هَححَصَو

 ناعللا ُباَب - ٠

 !هللا َلوُسَر اَي :لاّقَف ندم َلَأَس :َلاَق ان َرَمُع نبأ ْنَع 93“

 َمْلَكَت َمْلُكَت ْنِإ ؟ْعَئْضَي َفِيَك ءٍةَشِح قواك ىلع هنا تا اننعأ اأ
 َدْعَب َناَك امل هبي ملف !كلذ ٍلثِم ىلَع تكس تكس نو ؛ مِيِظَْع ٍرْمأ
 يف ِتاآلا هللا َلَرْئَأَ ويب ٌتيِلَثْبا ِدَق ُهْنَع كلاس يذلا نإ :َلاَقَق ا كلو

 ْنِم ُنَوهَأ اَينَدلا َباَذَع نأ ُهَرَبْخَأَو ُهَرْكْذَو ُهَظَعَوَو ِهْيَلَع َنْهاَلَت رولا ٍةَروَس

 ءاَماَعَد مث ءاَهْيَلَع ُتْبَذَك اَم ٌقَحلاب َكَنَعَب ْيِذَلاَو ءال :َلاَق .ٍةَرِجآلا باذَع

 ادق تل هنا e ُكََكَعَب يلا ءال :ُْتَلاَق ءكِلذَك (*)يظَعَوَف 1

 ا قف ٍقَأْرَملاِ ىئ ْمُث ؛وللاب ِتاَداَهَش عبر دهشف «لُجَرلاب

TS 

 . «اهنم ءيش يل» :(ج) ةخسن يف )00(

 .«أقرف» :(أ) ةخسن يف (6)
 هجام نباو (۰۳/۳) يذمرتلاو )۲٣۵/۲( دواد وبأو ("ا//4) دمحأ .هريغل حيحص )۳(

 ءاورإلا ىف انخيش هلعأو )۱۸٠/۲( دوراجلا نباو )۷۳/٤( ةميزخ نباو ()
 سابع نبا ثيدح نم دهاشو حيحص دانسإب السرم ًادهاش هل ركذ مث عاطقنالاب (378/0)
 هنسح ثيدحلاو (حيحص هدهاشو هقرطب ثيدحلاف ةلمجلابو» :هلوقب هثحب متخ مث

 .انخيش هلاق )٤۳۳/۹( حتفلا يف ظفاحلا

 . هتبثأ ام حيحصلا يف يذلاو «اهظعوو» :(ج) ةخسن يف (54)

 )©( ملسم )/١١71(.



 حاكنلا باتك / ۸۲ مارغلا عولب

 :نيئِعالَُمْلِل لاق ةي هللا َلوُسَر نأ ًاضيأ َرَمُع نبا ْنَعَو _ "4

 اَي :لاَق .كاَهْيَلَع كَل َليِبَس ال ءٌبْذاَك امُكدَحَأ ىلا ىَلَع اًمُكَباَسِح»

 ْنِم َتلْلْخَتْسا اَمِب َوُهَف ؛اَهْيَلَع َتْهَدَص تنك نِ :لاَقف ؟يِلاَم !هللا َلوُسَر

 . هيلع قمتم «اهنِم كَل ُدَعْبَأ َكاَذَ ؛اَهْيَلَع َتْبَذَك تنك ْنِإَو ءاهجزف

 ْتَءاَج ْنِإَف ءاَموُرِصْبَأ» : لاَ ةي يتلا نأ ””[445] سنا ْنَعَو _ ة"ه

 . "هيلع قَمَتُم «هپ اَهاَمَر

 ْعَضَي نأ الُجَر َرَمأ هلي هللا َلوُسَر ذأ @ ِساَبَع ِنْبا ِنَعَو _ 5
 «َيِباَسَتلاَو َدْواَد وُبأ ُهاَوَر ؛ًةَبِجوُم اَهْنِإ» :َلاَقَو ءِهْيِف ىلَع ةَسِماَخلا َدْنِع هدي

 . 0تاَقِث ُهَلاَجِرَو

HR لا اسوا ا وا A 

 ص ےس

 . لع قع ٠ ا ھل وسر 5 نأ ر دلك اهل

 نإ : e أ 49 سابع نبا ْنَعَو _ ۸

 .ْيِسْمَن اَهَعَبْنَت نأ :فاحأ لاق ءا لا « سيال َدَي ُدُرَت ال ْئَتْأَرْما

 انيك 0 ُراَرَبلاَو َدْواَد وُبَأ ُهاَوَر «اهب ْعتْمَتْساَق» :َلاَق

 )١( ملسمو (۷۱/۷) يراخبلا )۱۱۳۲/۲(.

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۲)

 .يراخبلل ثيدحلا هوزع يف ظفاحلا مهو :تلق )١١75/5( ملسم (۳)

 اذهو» )/١18/0(: ءاورإلا يف انخيش لاق (175/5) يئاسنلاو (؟175/؟) دواد وبأ . .حيحص )٤(

 . ؟حيحص دنس

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (ه)

 .(۱۱۳۰/۲) ملسمو (1۹/۷) يراخبلا (5)
 .(787/1) دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو (۲۰/۲) دواد وبأ .حيحص (۷)



 مارملا غولب ۸1 حاكنلا باتك

 .(اًَهُقْلَط» :َلاَق ٍظْمَلب ِساَبَع نبا نع َرْخآ هجو ْنِم ّيِئاَسْلا هَجَرخأَو

 .“«اهکسمأق» : لا ءاَهْنَع ُريْصَأ ال :َلاَق

 َنِيِج  ُلوُقَي لي هلل َلوُسَر َعِمَس هنأ ه5 ةَرَْرُ بأ ْنَعَرو 2 ۹
 ٌتَسْنَلَف ؛ ْمُهْنِ مو ىلع ثّلَخْذأ ِةَأَرْما اَمَيَأ» : - نْيَتِعالَُملا يآ ْتَلَرَن

 َوُهَو  ُهَدَلَو َدَحَج ٍلْجَر اَمَيَأَو ُهَتْنَج ُهَللا اَهَلْخْدُي ْنَلَو ءٍءْيَش يف هللا َنِم

 (َنيِرْخَآلاَو َنيِلَوَألا سوور ىَلَع ُهَحَضْمَو ُهْنَع ُهَللا َبَجَتحا - هِل ٌرَظْنَي

 . ا نبا هخخص و «هجام ناو “واللا دود هجَرخ 3

 ن هَل َسِيِلَف نْيَع َةَقْرَط ' ””هِدلَوب ّرَقَأ ْنَم : لاق هل ا ا ا ١

(O ”. £. a 
 فوقؤم ْنَسَح وهو < «َىِقَهِيَبلا ُهَجّرْخ . هيفي

 7 َّنِإ !هللا َلوُسَر اي :َلاَك الجر َّنَأ هن َةَرْيَرُه بأ ْنَعَ - ۱

 ١ :َلاَق .ْمَعَن :َلاَق '؟ليإ ْنِم كَل لَه» :َلاَق ؟5 َّوْسأ ًامالُع ْثََلَو
 3 ٠ لاق . معن : : لاق ؟َقَرذَأ ¿ن اهيف را :لاَق . .ٌرمح ٠ لاق (؟اَهُناَوْل

 (َقْرِع ُهَعَرَت اَذَه كتبا ٌرَعْلَف» :لاَق قرع ُهَعَرَت ُهَلَعَل :لاَق (؟كِلذ

 لاق» )/5١5(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (١7١و59١و51ا//6) يئاسنلا .حيحص )١(

 وه هاور نكل «تباثب سيل هنإ :لوصوملا يف لاقو باوصلاب ىلوأ لسرملا :يئاسنلا
 هيلع يوونلا قلطأو .حصأ هدانسإو هوحن سابع نبا نع ةمركع ةياور نم دواد وبأو ًاضيأ
 .(1۸۱/۲) يئاسنلا حيحص يف انخيش هححصو :تلق «ةحصلا

 نابح نباو (417/1) هجام نباو (11/4/56) يئاسنلاو (۲۷۹/۲) دواد وبأ .فيعض (۲)

 نب هللا دبع هتلع فيعض دانسإ اذهو :تلق» )۳٤/۸(: ءاورإلا ىف انخيش لاق ()

 لوهجم :رجح نبا ظفاحلا لاقو .داهلا نب ديزي ىوس هنع فور ام : ىبهذلا لاق سنوي

 ؛حيحص يناثلا رطشلا نكل» :(44) نآمظلا دراوم يف انخيش لاق مث .٠ . .لوبقم «لاحلا
 . لجر اميأو : ينعي

 .«يلوب» :(أ) ةخسن يف (۳)

 فک هو دعس ني اش ا قد او )ق (4)
 نع يبعشلا ةياور نم هلعج هنأ الإ ("9/4) ةبيش يبأ نبا دنع ىليل يبأ نبا هعبات نكل

 .رمع



 حاكنلا باتك -/ ۸4 مارملا غولب

 :هرجآ يف لاَقَو «ُهَيِفْنَي نأب ضّرَعُي َوُهَو : مِلْسُمِل مِل ةياور ْيِفَو «"'ثِهيَلَع قمتم

 نا هم ءافتنالا يف هَل فخ مَلَو

 ٍداَدْحِإلاَو ٍةَّدِعلا ُباَب - 4

 CS OT N N قش E نت رؤقملا نع تف

 ءاهل َنِذأَف حكت نأ هنَنْدَأَتْساَف ي يتلا ٍتَءاَجَف ءِلاَيَلِب اهجْوَر ٍةاَفَو َدْعَب

 اَهْنأ :ظْفْل ْيِفَو «'””نْيَحِيِحَصلا ْئِف ُهَُلْضَأَو يراځْبلا ُهاَوَر .ْتَحَكَئْف
 النا

 هليل َنْيِعبْرَأب اهجْوز ةاَفَو دعي ٌتَعضَو

 ْيِف يهو ورت نأ اسان كرا ل :يِرْهزلا لاق :مِلْسُمِل ٍظمل ظمل ِْفَو

 انس ees ءاهِمذ

 , 12 دوج PF ترم هر ٠ ا نو و

 . “لولْعَم ةنكل ءْتاَقُب ُهَناَوُرَو ءُهَجاَم ُنْب ُهاَوَر

 يف - يئ ْيبئلا ِنَع سيف تب َةَمِظاَف ْنَع ٌيِبْعَشلا نَعَو - 4
 ر الو ك اهل لا ا فلا

 )١( ملسمو (19 - 1۸/۷) يراخبلا )۱۱۳۷/۲(.

 .(۱۱۳۷/۲) ملسم (۲)

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (۳)

 )٤( يراخبلا )/77/7(.

 (OWT ملسمو (1/7//) يراخبلا (ه)

 .(19/5) يراخبلا (5)
 )۷( ملسم )١١517/15(.

 دانسإ اذهو :تلق» )۲٠١/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاقو )111/١( هجام نبا .حيحص (۸)
 ىلع هجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلا نكل» )٠6/9(: حتفلا يف ظفاحلا لاقو ؛ حيحص

 ْ .«ةحصلا تاجرد ىلعأ يف وه لب نيخيشلا طرش

 .(۱۱۱۸/۲) ملسم (9)



 مارملا غولب ۸٥ حاكنلا باتك-۸

 ىَلَع ٌءأَرْما دجُت اَل» :َلاَك ةه هللا َلوُسَر نأ َةَيِطَع ْمَأ ْنَعَر _ 6

 ابو سَبْلَت الو ءَأرْشَعَو ِرُهْشَأ ةَعَبْرَأ جوز ىَلَع الإ ءثالث قف ٍتَيَم
 «ْتّرُهط اذِإ الإ اط سمت الو ا الو ‹«بصع بوت الإ اغوبصَم

 ٌدْواَد E ملم ْطْمَل اًذهَو «هْيَّلَع َّْمَتُم رام 0 طف ْنِم هذ

 . 90ْطِشَتْمَت اَلَو» : َيئاَسْنلِلَو ,0”"2ُبِضَتْحَت اَلَو» :ةدايزلا ّنِم َيِئاَسْنلاَو

 ْنَأ َدْعَب ءاربَص ْيِنْيَع ىَلَع ُتْلَعَج :ْتَلاَك اه ةَمَلَس أ ْنَعَو 2 5
 الإ ِهيِلَعِجَت الك ءَهْجَولا ُبُشَي ُهْنِإ» :لك هللا ُلوُسَر لاَ َةَمَلَس وُبأ يف

 ؛ٌباَضِخ ُهْنإَف ءِءاّنِحلاب الو .بيطلاب يِطِشَمْمَت اَلَو ءِراَهنلاِب ِهيِعِزْناَو ءِلِيللاب
 هداتسإو ؛َيِئاَسْنلاَو ٌدْواَد ول أَو «رذسلابا :َلاَق ؟طِشَتْمَأ ِءْيَش يأ 5

(O) 
 ںسح .٠

 اَهْنَع َتاَم ىيا نإ !هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَك ٌةَأَرْما َّنَأ اًهْنَعَو 7 ۷
 . يَ فم «ال» :َلاَق ؟اًهيَلْحكَتَف تأ ءاَهَتْيَع ْتَكَبْشا دقو ءاَهْجْوَز

 كنف ءِكَلْخَن يَذُج َلَب» :َلاَمَف لك ىبتلا ٍتَنأَف ءَّجْرْخَت نأ لُجَر اَهَّرَجَرَف

 . لَم ُهاَوَر «ًافوُرْعَم يِلَعْفَت وأ ءيِقدَصَت ْنأ ىَسَع

 .(۱۱۲۷/۲) ملسمو (78/8/و١/805) يراخبلا (؟)

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )3١5/6( يئاسنلاو (۲۹۱/۲) دواد وبأ .حيحص (۲)

 )١5١١5(4. ءاورإلا يف هتنيب امك حيحص هدنسو :تلق» :. 1

 )705١1/5(. يئاسنلا حيحص يف انخيش اهححصو )٠١7/56( يئاسنلا .حيحص (۳)

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )3١5/5( يئاسنلاو (۲۹۲/۲) دواد وبأ .فیعض (4)

 سا كدت, ےک مآ ينتربخأ كاحضلا نب ةريغملا هيف فيعض هدانسإ :تلق» :(۳۳۲)
 . «نازيملا يف امك نوفرعي ال مهتثالثو ؛اهمأ نع

 )١١705(. ملسمو هل ظفللاو (717//) يراخبلا (©)

 .(۱۱۲۱/۲) ملسم )3



 حاكذلا باتك/ ۸٦ مارملا غولب

 وه

 هل ٍدْبْعَأ بلط يِف َجَرْح اَهَجْوَز نأ كلام ِتْنب َةَعَِرُف ْنَعَو - 4

 ْمَل يجوز نِ ءٰيلْمأ ىلإ َمِجْرَأ نأ ةي هللا َلوُسَر ُتلَأَسَف :ثَلاَق ُهوُلَتَفَف
- 

 ٍةرجُحلا يف ُتْنك اَمَلَق ْمَعَن» :َلاَقَك َّهَقَمَن اَلَو ءُهَكِلْمَي ًانَكْسَم يل كري

 ُتْدَدَتْعاَف :ْتَلاَق .«ُهَّلَجَأ ُتاَتكلا علي ىَبَح كيب یف ئِثكْما» :َلاَقَف «ینادا

 ٌدَمخأ ُهَجَرْخَأ .ُناَمْثُع كلذ َدْعَب هب ىَضَقَف :ْتَلاَك ءآرشَعَر رُهشأ َةَعَبرأ هيف

 ْمُهُرْيَغ / و مكاخلاو َناَبح نباو َيِلْهْدلاَو َيِذِمْرَتلا ۾ هححصو ا

 ىجْوَر نإ !هللا َلوُسَر اي :ٌتْلُق :ْتَلاَق سيق تب َةَمِظاَف ْنَعَو _ °

 س هاوَر .ْتْلّوَحَتَف اَمَرَمأَف : لاق ءّىَلَع ْمَحَتْقُي نأ ٌفاَحَأَو ثالث ئََِْلَط

 هَدِع ؛اَني َةَنْس اَنيَلَع اسل ال لاف صاَعلا ِنْب ورْمَع ْنَعَو - 1

 ْنباَو دواد ار E ُءاَنَو عر رُهشأ هع E O يفوت اَذِإ ِدْلَولا 3

 e ينطُفَراذلا ُهَلَعَأَو مكاَحلا ٌهَحَحَصَو هُهَجاَم

 )١( يئاسنلاو (۲۹۱/۲) دواد وبأو (7370/5) دمحأ . .حيحص )6/32٠١( يذمرتلاو )/01١(
 هجام نباو )١/ )501ءاورإلا يف انخيش هلعأ (۲۰۸/۲) مكاحلاو (۱۲۹/۱۰) نابح نباو

 (VN ٠( انخيش تيأر مث مزح نباو يليبشإلا قحلا دبعل ًاعبت بعك تنب بنيز ةلاهجب

 هجام نبا حيحص يف ثيدحلا ححص دق ) )۲٠۳١يبأ ةجوزو ةيعبات اهنوكل كلذ نأكو

 ناطقلا نبا نأ (۲۳۹/۸۳) صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو نابح نبا اهقثوو يردخلا ديعس

 نبا اهركذو :تلق» : ظفاحلا لاق مث «يذمرتلا اهقثو بنيز» :هلوقب قحلا دبع بقعت

 .«ةباحصلا يف نيمألا نباو نوحتف

 ظ .(۱۱۲۱/۲) ملسم )۲)

 مكاحلاو )٦۷۳/١( هجام نباو )۲۹٤/۲( دواد وبأو (۲۰۳/۲) دمحأ .هريغل حيحص (۳)

 ةصيبق :ينطقرادلا لاق» :لاقو يقهيبلاو» )//5١7(: ءاورإلا يف انخيش لاقو )۲٠۸/۲(

 نم ةصيبق عامس مدع يف كش يدنعو «لاق اذك «فوقوم باوصلاو ورمع نم عمسي مل

 7 ل ةباحصلا نم ةعامج نع ةياور بيذهتلا يف هل اوركذ دقف ورمع

 امأو ..فوع نب نمحرلا دبعو نامثع لثم هنم ةافو مدقأ وه نمم هريغ نع ةياور

 ينطقرادلا هلعأو» :(۷۹/۲) ةياردلا يف ظفاحلا لاقو ؛ههجو ردأ ملف فقولاب هلالعإ

 هفقو باوصلاو ركنم ثيدح اذه :دازو هلثم دمحأ لاقو ورمع نم عمسي مل ةصيبق
 .«هريغل حيحص» )٥۳٤/١(: نآمظلا دراوم حيحص يف انخيش لاقو



 مارملا غولب AY حاكنلا باتك-۸

 كِلاَم ُهَجَرْخأ .راهطألا ءاَرْفألا امن : ْتْلاَق انبي َةَسِئاَع ْنَعَو 2 ۲

 .'''حيِحَص ٍدَئَسِب ٍةَضِق يف

 . ِناَئَضْيَح اَهُنَدِعَو ءِناَئَقْيِلَطَت ِةَمَألا قاط : لاق © َرَمْع نبا نَعَو - ۳

 باو ٍتِرْلَوَةواَ بأ هجَرْحأَو El Ee ”ينطقراذلا ُهاَوَر

 !*اوفْعَض ىلع اوُقَمَتاَف ُهوُملاحَو ءُمِكاَحلا ُهَحَحَصَو َةَشْئاَع ثْيِدَح ْنِم ْهَجاَم

 لحي ال لاق لَو يلا ِنَع هڪ ٍتباث ِنْب ٍعِفْيَوُر ْنَعَو - 4

 ٌدَواَد ولأ شا (ورْيَع َعْرَ ْهَءاَم َيِقْسَي نأ رخآلا و هللاب ن ْنِمْؤَي ئرمال

 . "0داَرَبلا ُهَئَسَحَو ءَناَبِح ُنْبا ةححَصَو ءُيِذِمْرَتلاَو

 0 صبرت  ٍدوُقْفَمْلا ٍةَرْما يِف - هڪ رع ْنَعَو - 6
 00 1 ا

 َيِعِفاَشلاَو ُكِلاَم ُهَجَّرْخَأ .ًارْشَعَو رُهْش قر د 1 |

 )١( كلام .حيحص )۲/٥۷٦( ؟حيحص دئسبا :(۲۹۳) فافزلا بادآ يف انخيش لاق .

 ءاورإلا يف امك رمع نبا ىلع ًافوقوم انخيش هححصو 8/5 ينطقرادلا . . حيحص )۲(

 )٥۷٤/۲(. كلامل هازعو )0/6١(

 نم تباث ريغ ركنم» )/١6٠0/9(: ءاورإلا ىف انخيش لاق ("8/5) ىنطقرادلا .ركنم (۳)

 رخآلا هجولاو .ةياور حصأو هنم تبثأ عفانو ملاسو « فيعض طع نأ اهدا : نيهجو

 .«هتياورب جتحي ال فيعض بيبش نب رمع نأ

 مكاحلاو )1۷۲/١( هجام نباو )٤۸۸/۳( يذمرتلاو (75ا//1) دواد وبأ .فيعض )٤(

 سيل :نيعم نبا هيف لاق ملسأ نب رهاظمب )۱٤۸/۷( ءاورإلا يف انخيش هلعأو )۰0/۲(

 . ثيدحلا فيعضت ةعامج نع لقن مث .ءيشب

 امك انخيش لاقو )1875/1١١( نابح نباو )٤۳۷/۳( يذمرتلاو (1548/؟) دواد وبأ .نسح )٥(

 نع هجو ريغ نم يور دقو :لاقو» :يذمرتلا لوق ىلع ًاقلعم )۳۳١/۳( ةاورلا ةياده يف
 يف هتجرخ دقو نسح دواد يبأ دنع هدانسإ نإف لاق امك وهو :تلق .تباث نب عفيور

 .((۲۱۳۷۰۱۸۷) ءاورالا

 يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف امك كلام قيرط نم يعفاشلا هاورو )٥۷٥/۲( كلام .حيحص (7)

 السا امك ومع رغ دس ةباوز لوق يدنع حجارلاو حيحص هدانسإو : تلق (556/0)

 هاورو .رمع نع ىرخأ قيرط نم )٤٤٥/۷( يقهيبلا هاور دقف هب درفني مل هنوك نع الضف

 ىليل يبأ نباو رمع نع ىليل يبأ نبا قيرط نم نسح دانسإب )07١/6( ةبيش يبأ نبا

 .رمع نع هتوبث )17١/9( حتفلا يف ظفاحلا ححصو حجرألا ىلع رمع نم عمس



 حاكنلا باتك 6 ۲۸۸ مارملا غولب

 : دايك هللا َلوُسَر لاق :لاق نفض ةبعش نب ٍةَرْيِغُملا نَعَو - 5

 8 داسا ینطفر ادلا ا (7١2ُناَيَلا اهنا یّتح ُهتَأَرْما ِدوَقْمَمْلا

 لْجَر ّنَئيِبَي ال» :ِك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هَ ٍرِباَج ْنَعَو - ۷

 ا جوخ (مّرْخَم اذ وأ ءاحكات َنوُكَي ْنَأ الإ «قأَرْما َدْنِع
- 

 لُجَر كولي الد :َلاَق لك ْيبْنلا نع 4 ِساَبَع ِنْبا ِنَعَو 2 ۸

 و ىراخبلا تا 2 يِذ عم الإ ا

 ا» :ساطزأ اَياَبَس يِف َلاَك ل يلا نأ نفط ٍدْيِعَس نَا ْنَعَر 2 489
 ن ىلع لثخ تاز 2 «ٌعَضَن ىَتَح لِماَح أطوُت

 . ''”َئيطْقَراَدلا يف سابع نبا نع دهاَش لر و .'””مكاَحلا هَحَحَصَو دوا

 «شاَرِفْلِل َدَلَوْلا» ا نعو 2 ۹

 11 ىف ت نيو "فرغ نورولل دقت نغفل ٍرِهاَعْلِلَو

 )١( يقهيبلا «نايبلا» : ظفلب هاورو «ربخلا» :ينطقرادلا يف )/5549/1(.

 : يقهيبلا لاقو» :(480/5) ةفيعضلا ىف انخيش لاق (”97/8) ىنطقرادلا .ًادج فيعض (0)
 لاق» :لاقو ءافعضلا يف يبهذلا هدروأ ًادج فيعض وه لب :تلق .«فيعض راوسو»
 ثيدح اذه» :هلوق متاح يبأ نع انخيش لقن مث .«؛كورتم :ينطقرادلاو دمحأ

 دمحم نع بعصم نب راوس هدانسإ يفو» )١547/1(: ةياردلا يف ظفاحلا لاقو .٠ . .ركنم

 متاح وبأ هفعضو» :ًاضيأ (۲۳۲/۳) صيخلتلا يف لاقو «ناكورتم امهو ليبحرش نبا

 .«مهريغو ناطقلا نباو قحلا دبعو يقهيبلاو

 )۳( ملسم )٤/۱۷۱۰(.
 .(58//) يراخبلا (5)

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )١95/5( مكاحلاو )۲٤۸/۲( دواد وبأ .هريغل حيحص (۵)

 ءاورولا يف اهتجرخ دقو هقرطو هدهاوشب حيحص ثيدح وهو :تلق» )۳/۳۳٤(:
 )5١١/١( ءاورإلا ىف انخيش لاق امك )١77/١( صيخلتلا ىف ظفاحلا هنسحو «(۱۸۷)

 ۰ .«دهاوش نم هل ام رابتعاب كلذ لعلو» :هبقعتو
 .«نسح يدنع هدانسإو» )۲٠١/١(: ءاورإلا يف انخيش لاق (7517/6) ينطقرادلا .نسح (7)
 ] )1١81/5(. ملسمو (۲۰۵/۸) يراخبلا (۷)
 .(۱۰۸۰/۲) ملسمو (197/0) يراخبلا (۸)



 مارملا غولب 1۸۹ حاكنلا باتك ۸
 ا و و و ااا ماوس

 تر ١ ا “۾ ريب وه م 8. ت ےس

 6 2 دنع َناَمْنَع ْنَعَو < ١ اسلا دنع دوعسم نبأ نعو

 عاضّرلا ُباَب  ؟
 مرحت ال١ :ِِلَي هللا ُلوُسَر لاق :ْتَلاَق اه ةشئاَع ْنَع 2 ١

 0 ري لا نات ملا 3 ع لا

 ٌنكئاَوْحِإ ْنَم َنْرُظْنا» :للكي هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَك اهنَعَو 9 5

 . هيلع قمتم «ةَعاَجَملا َنِم ٌةَعاَضَلا اَمْنَِق

 !هللا َلوُسَر اي : ْتَلاَمَك لْيَهُس ُتْنب ب ٌةَلهَس ْتَءاَج :ْتَلاَق اَهْنَعَو 29 ۳

 :َلاَقَف ءُلاَجّرلا ُغْلْبَي اَم َغَلَب دقو انبي يِف اَنَعَم َةَمْيَّدُح ئبأ ىَلْوَم ًامِلاَس ْنِإ

 ا هور (ِهْيْلَع ىمّرْحَت ؛ هيعضْرأ

 َدْعَب اَهِيَلَع ُهِذَأَتْسَي ءاَج - ِسْيَعُملا يبأ اخ حلف نأ اَهْنَعَو - 4

 يِذْلاِب هدأ هع للا لور اا عمل نذإ نأ ٌتنَيَأَف :ْتَلاَق «باججحلا

Eهيلع قمم (كُْمَع ُهْنِإ) :َلاَقَر يلع “ . 

E EO ناك + OOO 

 :(۷۳۷/۲) يئاسنلا ننس حيحص يف انخيش لاقو )۱۸١/١( يئاسنلا .هريغل حيحص (۱)

 .؟هلبق امب حيحص»
 .(۲۲۸) دواد يبأ ننس فيعض يف انخيش هفعضو (۲۸۳/۲) دواد وبأ .فيعض (۲)

 . هتبثأ ام حيحصلا يف يذلاو «الو» :(ب) ةخسن يف (۳)

 )٤( ملسم )۲/۱۰۷٤(.

 )٥( ملسمو (۳۲۳/۳) يراخبلا )۱۰۷۸/۲(.

 )5( ملسم )۲/۱۰۷٦(.

 . (هتعنص يذلا» :(ج) ةخحسن يف )۷(

 عون ظفاحلا نم هقايس يفو» :يريهزلا لاق )٠١19/5( ملسمو (۸/٥٤و۱۳/۷) يراخبلا (۸)

 . «فرصت



 حاكنلا باتك 1 ۹۰ مارملا غولب

 يهو هيي هللا َلوُسَر يفوت تاَموُلْعَم سْمَحِب َنْحِسُن م 4 ‹ َنُمٌّرَحي ِتاَموُلْعَم

 م ُهاَوَر .نآْرَملا َنِم م أرقي اًمْيف

 ةَرْمَح ةا ىَلَع َديِرَأ لي يبنلا ْنَأ 89 ِساَبَع نبا ِنَعَو - ۹٩٩
 أَم َةَعاضّرلا َنِم مرَحَيَو ءةَعاضّرلا َنِم ٠ يج هنن اَهَنِإ ؛ يل حت ال اهنإ» :لاَقَف

 ا ويوم

 ا :هل6 هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق اك َةَمَلَس ّمَأ ْنَعَو - ۷
 هَحَحَصَو «ٌّيِذِمْرَتلا ُهاَوَر «ماطلا لبق َناَكَو َءاَعْمَأْلا َنَتَق ام الإ ٍعاَضْولا نم

 هأَوَر .نْيلْوَحلا يف الإ عاصر ال : لاق م سابع نبا ن نعو - ۹۸

 رولا ا ا اغرق ُنْباَو َيِنَطَْراَدلا

 َعاضَر الو : دع هللا لو لاق :لاَق 4 ٍدوُعْسَم نبا نَعَو 9 648

 . واد وُبَأ ُهَجَرْخَأ «محَللا َتَبْنَأَو ا ركنا اَم الإ

 «باَهِإ يبأ َتْنِب ىَيْحَي ّمأ َجْوَرَت هنأ ثراحلا نْب َةَبْقُع ْنَعَو 2 ١

 ْدَقَو َفِيَك» :َلاَقَف لڪ ىبتلا لأَسَف ءاَمُكّْبْعَضْرَأ دق :ْتَلاَقَف أر تَءاَجف

 ظ . "َيِراَخُبلا ُهَجَرْخَأ .ُهَرْيَغ اجور ثَحكَو 0 مكَراَمَف 2!؟ليَق

 )١( ملسم )5/5/٠١(.

 .هل ظفللاو 1٠١77( - ۱۰۷۱/۲) ملسمو (۲۲۲/۳) يراخبلا (۲)

 حيحص هدانسإو :تلق» :(۲۲۱/۷) ءاورإلا يف انخيش لاق (108/) يذمرتلا . حيحص )۳(

 .«امهطرش ىلع
 ظافحلا نم ةعامج حجرو (TN°1) يدع نباو )۱۷٤/٤) ينطقرادلا :ًاقوقوم حيحص )€(

 . سابع نبا ىلع هفقو

 هلسلستل فيعض دنسلاف» )۲۲٤/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۲۲/۲) دواد وبأ .فيعض ()

 . ؛ليهاجملاب

 .(۳۳/۱) يراخبلا (5)



 دو وس رس ا 110 تحس حسان مارملا غولب ۹۱ حاكنلا باتك 6
 .< -)١١(

 ” ْنَأ لكك هللا لوس ني : لاق ٌيِمُهَسلا دايز وا عض تست

 ا دايز تشيلو لم وهو ءُدواَد وأ ا . ىقمحلا

 و ا ع :ْتَلاَف اه َةَشِئاَع ْنَع - ۲

 أ نإ !هللا َلوُسَر اَي :ْتَلاَقَف لَك هللا ٍلوُسَر ىلَع  َكاَيْفْس

 E يو ٰينيِفََي اَم ِةَقَقَتلا َنِم ْيِنْيِطْعُي ال َحْيِحَش

 ٍفوُرْعَملاِب ِهِلاَم ْنِم يِذْح» :َلاَق ؟حاتج نم د يف ّيلَع لف ِهِمَلِع ريع
 ا

 © تم 2«كينَب ىفكُيَو «كيفكي ام

 1 هللا َلوُسَر اَذِإَف هَةَئْيِدَملا اَنْمِدَق 0 َيِبِراَحُملا 555 ْنَعَو - ۴

 O «اكلخلا N رقتز .نباقلا كطبيب ا ىَلَع م ئا

 ْنِئاَمَتلا ْهاَوَر «َكاَنْدَأَف َكاَنْدَأ ¿ مث EA TOA غانا كك لوت

 . نطق E ةكضضر

 ٍكوُلْمَمْلِلا :لكك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ه5 َةَرْيَرُه ئبأ نَعَو 2 4

 .''”هِلْسُم ُهاَوَر «ٌقيِطُي ام الإ لَمَعلا ّنِم ٌفْلَكُي اَلَو ُهُتَوْسِكَو ُهُماَعَط

 .«عضرتسيا :(ب) ةخسن يف )١(

 .دايز نع يوارلا ةلاهجب بيعش خيشلا هلعأو )۱۸١( ليسارملا يف دواد وبأ . فيعض (۲)

 .هل ظفللاو (۱۳۳۸/۳) ملسمو (۱۰۳/۳) يراخبلا (۳)

 )٤( يريهزلا ةخسن نم تطقسو يئاسنلا ننس يفو ةثالثلا لوصألا يف ةتباث ؛ربنملا» :ةظفل .

 يف انخيش لاق (55/0) ينطقرادلاو (۱۳۰/۸) نابح نباو )٦۱/۰( يئاسنلا . حيحص )6(

 . ؛ديج دنسب )7١9/0(: ءاورإلا

 صيخلتلا يف ظفاحلا لاق :هيبنت» :(۲۳۳/۷) ءاورإلا يف انخيش لاق )۱۲۸٤/۳( ملسم (5)

 نب دمحم هيفو هجولا اذه نم ملسمو يعفاشلا هاور» :ثيدحلا جيرخت يف (/6)

 قيرط نم هدنع وهف ملسم امأو طقف يعفاشلا دنع نالجع نب دمحم :لوقأف «نالجع

 . «هيبنتلا ىضتقاف .نالجع نع جشألا هللا دبع نب ريكب نع امهالك ثراحلا نب ورمع



 حاكنلا باتك 14۲ مارملا غولب

 اي : ٌثَْلُق :َلاَق ِهِئبَأ ْنَع َيِرْيَشُفلا َةَيِواَعُم ِنْب مِْيِكَح ْنَعَو _ 60

 َتْمِعط اّذِإ اًهَمِعْطُت ْنأ» + لاق ةهنلع اندحأ E ىخ ا ]هللا لوُسَر

 370. . . حبق الو ءهجولا برضت الو َتْيَسَبْكا اذِ اَهّوُسك و

(۲( 

 َمْدَقَت ءَتْيِدَحْلا

 ِءاَسْنلا ٍةَرْشِع ىف

 يف لاك - ِهلوطب جَحلا ٍثْيِدَح يف - 8 يلا ِنَع ٍرباج ْنَعَو - 5
 عه هت ع ص A ا. دل ٠

 0 ملسم ُهَجَرْخَ (ٍفورغَملاِب نهتوسكو ٌنُهقْزِر مكْيلع نِهلَو» :َءاَسْنلا ركد

 : ةع هللا َلوُسَر لاق :لاَق ا Aaa Ct اخف

 مِلْسُم َدْنِع وهو 2“ ياسا ُهاَوَر “ !ٌتوُقَي ْنَم م َعّيَضُي نأ آمن | ِءْرَملاِب ىفكا

 0 وك ُكِلْمَي ْنْمَع َسِبْحَي ْنَأا : ظل

 فَمَن ال» :لاَق  اَهْنَع ىَفَوَتُمْلا لماَحلا يِف - ُهْعَفْرَي رباَج ْنَعَو _ ٨۸

 تيفو ق ظوفحملا : لاق نکل ‹«ٽاقث هلاجرو ‹ئقهيبلا هجرخأ «اهل

 ANsos دادس o ne 5 ه 2 هاما ي توا و
 هلم هأوَر .مدقت امك سيف ِتْنب ةمطاف ثيدح ف ةففتلا فن

 )١( مدقت هنأ ىلإ رشي ملو ثيدحلا متأ (ب) ةخسن يف .
 .(854) مقرب مدقت .نسح (؟)

 .(۸۹۰/۲) ملسم (۳)
 . يئاسنلل ةياور ًاضيأ يهو «لوعي نم» :(ج) ةخسن يف 40

 :تلق» 4٠1(: /۳) ءاورإلا يف انخيش لاق )۳۷٤/١( ىربكلا يف يئاسنلا .هريغل نسح )0

 يبأ ريغ هنع وري ملو يئاسنلا لاق امك لوهجم وهف رباج نب بهو ريغ تاقث هلاجرو

 نب ليعامسإ قيرط نم ًادهاش هل تدجو مث .. .فرعي داكي ال :يبهذلا لاقو قاحسإ

 تاقث هلاجرو يناربطلا هجرخأ ًاعوفرم رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع شايع
 حلاص وهف هذهك نييندملا نع هتياور يف هظفح ءوس نم ىشخي امنإ شايع نباو مهلك
 ىلجعلاو نابح نباو نيعم نبا هقثو رباج نب بهو :تلق «نسح ثيدحلاف هب داهشتسالل

 ٠ .«ةقث» :لاقف هنع نيعم نبا لأس يمرادلا نأ بيذهتلاو ليدعتلاو حرجلا يفف
 095/1 ملسم )03

 .)۷ 4/۳( ةيارلا بصن يف امك ريبزا يبأ ةنعنعب ًاضيأ لعأو (470//) يقهيبلا . فيعض (۷)

  (A)مقرب مدقت )(.



 مارملا غولب 1۹۳ حاكنلا باتك ۸

 ايْلْعلا ديلا :ي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هند َةَرْيَرُه ْئبأ ْنَعَو - ۹

 ٠ يلا اا لوقت لر نتي ا او ادل و

 . نَسح هداَسِإَو ءَيِنطْفَراَدلا ُهاَوَر (يِنْقْلَط

 ىلَع ُقِفْنُي ام دي ال ٍلُجّرلا يِف - يكل بح ب

 ِداَنَرلا بأ ْنَع نايفُس ْنَع ٍروُصنَم ن ُِِهَس ُهَجَرخأ امين فدع لاق فا

 . "يو لَسْرُم اَذِهَو .ةَنُس :َلاَقَق ؟ُةَنُس :دْيِعَسِل ُتْلُقَف :َلاَق ءُهْنَع

 وباع ٍلاَجِر يِف داتجألا ٍاََمُأ ىلإ بك هنأ ه َرَمُع ْنَعَر - 1
 اَم ِةَمَقتب اَوُتَعَب اوُقْلَط ْنِإَف ءاوُقْلَطُي أ ءاوُقِفْنُي ناب ْمُهوُذحَأَي نأ :ْمِهِباَسِن ْنَع

 . ””نَسح ٍداَنْسِإب نقلا من «َِعِفاَشلا ُهَجَرْخَأ .اوُسَبَح

 : َلاَقَف ي يبتلا ىلإ ُلُجَر َءاَج :َلاَق هو َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 9 1

 ديج اهدانسإو» :(۳۱۷/۳) ءاورإلا يف انخيش لاق (197- ۲۹۹/۲ ال .حيحص (۱)

 هللا ىلص هللا لوسر نم يه له ةدايزلا هذه نع لئس ةريره ابأ نأ يراخبلا يف نكل '

 بيغرتلا يف يرذنملا لاقو :تلق «ةريره يبأ سيك نم اذه ءال :لاق ؟ملسو هيلع
 هيلع قلعو «جردم ةريره يبأ مالك نم هرخآ ىلإ :كتأرما لوقت :هلوق لعلو» )0/١(:

 يراخبلا دنع كلذك وه» 2) يجانلا لاق» :(0۷/۱) بع را ا يقام

 اهنإف اهديناسأ عجارتلف عفرلا يف ةحيرص ىرخأ تاياور ركذ هنكلو «هرخآ جاردإب حرصم

 اهنأ باوصلا نأب )001١/9( حتفلا يف ظفاحلا مزج كلذلو ذوذشو فعض نم ولخت ال

 . «ةجردم

 يذلاو» :(56/0) هدنسم يف امك يعفاشلا لاق :تلق (00/5) روصنم نب ديعس .فيعض (۲)

 هاور :تلق ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنس نوكت نأ ةنس ديعس لوق هبشي

 هنيب ام ىلع لولعم هنكلو ًاعوفرم ةريره ىبأ نع )٤۷١/۷( ىقهيبلاو (۲۹۷/۳) ىنطقرادلا

 .(۲۲۹/۷) ءاورإلا يف ًاطوسبم هارت امك ظافحلا

 اذهو دلاخ نب ملسمب يريهزلا هلعأ :تلق (579/9) يقهيبلاو )٠٠/۲( يعفاشلا .حيحص (۳)

 (۹۳/۷) فنصملا يف قازرلا دبع هعبات دقف هيلع عبوت دق دلاخ نب ملسم نأل روصق

 دقو حيحص دنسلاف )٤١٦/١( متاح يبأ نبال للعلا يف امك ةملس نب دامح هعباتو

 ءاورإلا يف انخيش هححص رثألاو )٠١/4( ظفاحلل صيخلتلا نم هلك كلذ تدفتسا

.(YYAN) 



 جاتا باتك-4 5 مقا عونا
 ؟رخآ ْيِدْنِع :َلاَق .«َكِسْفَن ىلَع ُهْفِفْنَأ» :َلاَق ؟ٌراَئْيِد ْيِدْنِع !هللا ُلوُسَر اي

 :َلاَق .«َكِلْمَأ ىلَع ُهْفِفْنَأ» :َلاَق ؟ْدَحآ ْئِدنِع :َلاَق .؛َكِدَلَو ىلع ُهُقِفْنَأ» : لاَ

 َتْنأ» :َلاَق ؟رَحآ يِدْنِع :َلاَق .«َكِيِداَح ىلَع ُهْقِفْنَأ» :َلاَق ؟ْرَخآ ْيِدْنِع

 مكاحلاو َيئ ةاسنلا ا دود هل ظْفْللاَو ّيِعِفاَشلا 0 ؛ُمّلغأ

 . "ولولا ىلع ٍةَجْوْرلا ميِد

 اَي :ُتْلُق :َلاَث ِهَدَج ْنَع ِهْئَِأ ْنَع مک نب ِزْهَب ْنَعَو - 487
 م :ٌتْلُق .(َكَمأ» :َلاَق ؟نم ْنَم منا: : ُتْلُق .«(َكَمأ» :َلاَق ؟* كو م !هللا لوُسَر

 «(بَوُقَألاَف ت َكاَبَأ» :لاَق ؟ْنَم م 3 :ٌتْلُق .«كئأ» : لاق ؟نم م

 ساي +

 ا و َيِذِمْرَتلاَو دواڌ وُبأ عا

 ةئاضحلا ُباَي - 5

 !هللا َلوُسَر اي :ْثَلاَق َةَأَرْما نأ 48 ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَع 2 64
 َّنِإَو ءَءاوج هَل ْيِرْجِحَو ءءاَقِس هَل ْيِيِذَنَو ءَءاَعِو هَل يطب ناک اًذه يبا نإ

 «هب مك تأ» : لك هللا َلَوُسَر اَهَل لاق “ينم هزني ْنَأ َداَرَأَو ْيِنَقْلَط 6

 . ئالا ُهَحَحَصَو هَدُواَد وُبَأَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر «يجكنت ْمَل ام

 نإ !هللا لوسَر اي :ْتَلاَق َهأَّرْما نأ هذ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 2.6

 َءاَجَف هدب يأ رب ْنِم ْيِناَقَسَو ءَِْعَمَن ْدَكَو ءْيِنِئاب َبَمْذَي نا دري يجوز

 )١( يعفاشلا .نسح )۲/٠٤( مكاحلاو (57/5) يئاسنلاو (۱۳۲/۲) دواد وبأو )١/110(

 ءاورإلا يف انخيش هدانسإ نسحو ) .)5٠08/5ظ

 يريهزلا هدافأ امك دلولا ىلع ةجوزلا ميدقت يئاسنلا ةياور يف طقف : هيبنت .

 :(۱۳۷۹/۳) ةاكشملا يف انخيش لاق )۳۰۹/٤( يذمرتلاو )۳۳٣/٤( دواد وبأ .نسح (۲)

 .؛نسح هدانسإ)

 ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۰۷/۲) مكاحلاو (۲۸۳/۲) دواد وبأو (۱۸۲/۲) دمحأ .نسح (۳)

(YEN)طقف نسح وه امنإو :تلق .يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو»  

 E ب يا فالخلل



 مارملا غولب 4٥ حاكنلا باتك 4

 اَمِهَيأ ديپ ا كأ هلهو ولأ اذه ! ُماَلْغ 5 : داع يبنلا لاق ءاهجوز

 ُةَعَبْرألار EE هاَوَر 62 تيئالسنا .همأ ديب َدَحَأَف ((تش 0

 as يغسل س رس رس

 افا ل نأ اا تا ملأ هنأ ناس نب ٍعِفاَر ْنَعَو - 7

 هم ىلإ لاَمَف ٠ 0 ب ةا تألاَو ةا هالا ال بتلا
4 

2 

 د ءهيبأ ىلإ لاّمَف ««هدها َعُهْللا» :لاّقَف
 ۲) و 7 ريا سل نس رس رس

 0 ”مكاحلا هححصو

 .َيِئاَسْنلاَو ٌدَواَد و ا

 رمح ةئبا يف ىَضَق ةي ئبتلا نأ ل بزاع نب ِءاَرَبلا نَعَو - ۷

 0 راخبلا هج رخأ مالا ةَلْرْنَمِب ةَلاَحلا» :َلاَقَو ءاَهتَلاَحِل

 ءاَهَتَلاَخ َدْنِع ةيراجلاَو» :َلاَقَف '*”[5] ِْلَع ِثْيِدَح ْنِم ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأَو

 . وةَدِلاَو َةَلاَحلا َّنِإَ

 ىَنَأ اًذِإ» :ِهِلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هه َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَرو - ۸

 قمتم (نْيَتَمُفَل وأ َةَمُقل هَلَواَتُيْلَف هَعَم هَسِلِجي ل ناف ؛هماَعطب همدا ْمُكَدَحَأ

 . '"”َتِراَخْبْلِل ظْفَللاَو ههْيَلَع

 )١( يذمرتلاو (185/6) يئاسنلاو (۲۸۳/۲) دواد وبأو (157/1) دمحأ .حيحص )178/9(

 /ا/) ءاورإلا يف انخيش لاقو (۷۸۷/۲) هجام نباو ٠ ؟حيحص دانسإلا :(؟6 .

 يف انخيش هححصو )۲۰٠/۲( مكاحلاو )١80/5( يئاسنلاو (۲۷۳/۲) دواد وبأ .حيحص (؟)

 .(7/1) يئاسنلا ننس حيحص

 )۳( يراخبلا )۲٤۲/۳(.

 .(ج) ةخسن نم ةدايز )٤(

 ءاورإلا يف انخيش لاق نكل قاحسإ يبأ ة ةنعنع هيفو تاقث هلاجر )۹۸/١( دمحأ . . حيحص ))

 نع ىرخأ ًاقيرط هل نألو ةيتآلا هدهاوشل حيحص هسفن يف ثيدحلا نكل» )۲٤۷/۷(:

 . ىلع

 )۱۲۸٤/۳(. ملسمو (۱۹۷/۳) يراخبلا (5)



 حاكنلا باتك 6 1۹٦ _ مارملا غولب

 يف ٌةَأَرْما ِتَبْذُع» :َلاَث ل ّيبتلا نَع #4 َرَمُع نبا نَعَو 2 4
 ْذِإ ؛اَهْنَمَسَو اًهْنَمَعطأ ىه ال ءاهيف َراَنلا ٍتْلَخَدَف ءْتَناَم ىّنَح اَهْنْئَجَس ؛ِةَرِه

 . ِهْيلَع قمم «ضزألا شاَسَح ْنِم لكأَت اَهْنْكَرَت يه الو ءاَهْنَسَبَح يه Dot Av o) وروما ° AS Sq N7 | ل

 )٤/*۱۷1(. ملسمو )10/6( يراخبلا )00



 مارملا غولب 1۹۷ تايانجلا باتك 4

 مد ُلِحَي ال» :ِئك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هڪ ٍدوُعْسَم نْبا نع 95

 :ِثاَلَن ىّدخِإب الإ ءهللا ُلوُسَر يّنَأَو هللا الإ َهَلِإ ال نأ ُدَهْشَي مِلْسُم 0

 (َةَعاَمَجْلِل َنِراَمُملا هنيدل ُكِراَملاَو «سمتلاب ٌسْمَنلاَو ي ا ےس

 هْيَلَع متم 0 ل هم

 لف ُلِجَي ال» : لاق لي هللا ٍلوُسَر ْنَع اه َةَسِئاَع ْنَعَو - ١
 الف لش لخرو ْمَجْرَيِف ٌنَصخم نار :لاَصخ ق

 000 ‹لَتفيف ءُهَلوُسَرَو هللا ٌبِراَحْيف ءمالسإلا نم رخ ُلُجَرَو لي ا

Eمكاحلا ُهَحَحَصَو َيِئاَسْنلاَو واد ا «ضزألا ّن ' '" . 

 : لَك هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق هو دوُعْسَم نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 5

 . هيلع قمم «ِءاَمَدلا يف ِةَماَيقلا َمْوَي ساتلا َنْيَب ىَضُقُي ام ُلَوأ»

 ص ص
 هدبع لت : لك هللا لوسَر لاق :لاق هن َةَرْمَس ْنَعَو - ۳ و ص ص ت

 .قينزقلا ةكتخز لاَ مَ هوز كد هب َعَدَج ْنَمَو اتل
 )١( ۔ ۱۳۰۲/۳) ملسمو (/4) يراخبلا ۱۳۰۳(.

 انخيش لاق (”51/5) مكاحلاو هل ظفللاو (۲۳/۸) يئاسنلاو )١١7/5( دواد وبأ .حيحص (۲)

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق» :(505/9/) ءاورإلا يف

 .هل ظفللاو (105/) ملسمو (۳/۹) يراخبلا (۳)



 تايانجلا باتك  ؟ 044 مارملا غولب

 0( و
 ا ِهِعاَمَس ْيِف فِلَتخا ٍدَقَو َةَرْمَس ْنَع ّيِرَصَبلا نَسَحلا ةياَور ْنِم َوُهَو

 َحَحَصَو «ُةائْيَصْح ُهَدْبَع ىصخ ْنَمَو» : َيِئاَسَنلاَو واد ئبأ ِةَياَوِر ْيِفَر

 . ةدايَرلا هذه ُمِكاَحلا

 الي هلا لوُسَر ُتْعِمَس :لاق هيض باطَحلا ِنْب َرَمْع ْنَعَو 2 4

 نبا هحححَصَو ءُهَجاَم ا َيِذِمْرَتَلاَو أ هاَوَر (ِدَلَولاِ َدِلاَولا ُداَقُي ال» :ٌلوُقَي

 .””ٌبرطضُم ُهَنِإ هنأ : يِذِمْرَتْلا لاَقَو ‹ٰيِقهيبلاو اا

 َنم ْءْيَش ْمُكَدْنِع لَه : هڪ ّيِلَعِل تلف :َلاَق َةَمْيَحُج ْيِبَأ ْنَعَو - 6
 ٌمُهَف الإ َةَمَسْنلا ْأَرَبَو ةَّبَحلا َقَلَف ْيِذَّلاَو ءال :َلاَق ؟ِنآْرُقلا َرْيَغ يخّولا

 هذه يِف اَمَو :ُّتْلُق ءِةَفْيِحَّصلا ٍهِذه يِف اَمَو ءِنآْرَُقلا يف الُجَر هللا هناك

 (رِفاَكَب ٌمِلْسُم ُلَثْفُي الو ءرْيِسألا كاكِفَو ءُلْفَعْلا» :َلاَق ؟ِةَفْيِحَّصلا
Os1 /  

 5 ّىراخُبلا هأَوَر

 نباو (51/5) يذمرتلاو (۲۰/۸) يئاسنلاو )١77/5( دواد وبأو )2١/0( دمحأ .فيعض )١(

 امك فيعض هدانسإو :تلق» )۳۸٠/۳(: ةاورلا ةياده ىف امك انخيش لاق (۸۸۸/۲) هجام

 رهاظلاو !؟هب هثدح نم يردن الف هنعنع دقو سلدم يرصبلا وه نسحلا نأل رهاظ وه
 رحلا نيب سيل :لاقف هفلاخ لب ثيدحلا اذهب ذخأي مل هنإف هسفن نسحلا دنع ةقث ريغ هنأ

 .«هنع يذمرتلا هاكح امك سفنلا نود اميف الو سفنلا يف صاصق دبعلاو

 دقو نسحلا هيفو ("54/5) مكاحلاو (N/ ٠( يئاسنلاو )۱۷٣/٤( دواد وبأ .فيعض (۲)

 . قبس ام رظناو هنعنع

 O OO هريغل حيحص (۳)

 اذهو :تلق» :(7579/0) ءاورإلا يف انخيش لاق (١١/١5؟) ةفرعملا يف يقهيبلاو 9 0)

 نب دمحم هعبات هنکل . . .هنعنع دقو سلدم ةاطرأ نب جاجحلا نأ ريغ تاقث هلاجر دانسإ

 : تلق (۳۸/۸) اتا (۷۸۸) دوراجلا نبا هجرخأ . . . بیعش نب ورمع نع نالجع

 اذه لعلو «حيحص دانسإ اذهو» :لاق هنأ يقهيبلا نع يعليزلا ظفاحلا ركذ دقو نسحلا ةبتر
 . تفلسأ امك ةفرعملا يف وه :تلق «نئنسلا يف هرأ مل ينإف ةفرعملا هباتك يف

 .(15و15/8و84/4و"١/8) يراخبلا (5)



 مارملا غولب 1۹۹ تايانجلا باتك  ؟

 لاَقَو «ُيِلَع ْنَع َرْخآ هجو ْنِم َيِئاَسَتلاَو َدُواَد وأو ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأَو

 ْنَم ىلَع دَ ْمُهَو ءْمُهاَنْدَأ هم َمِذِب ىعْسَيَو ءْمُهْؤاَمِد ًاَقاَكَتَت َنْوُنِمْؤُمْلا» : هيف

 هحخحص (هذهع يف دْهَع وذ الو «رِفاکب ل ْنِمْؤوُم ُلَْفُي ل

 نيب ضر ذق اهر جَو ةيراج نأ هڪ كلام نب سنأ ْنَعَو - 5

 ايِدوُهَي اورد ىّبَح ؟نالف ؟ناَلْق ؟اذه كب ٌعَئَص ْنَم :اَهوُلَأَسَ (نْيَرَجَح

 E لوَحَز ا ‹ٰيدوُهيلا ااف اَهِسْأَر ْتْأَمْوَأَ

 . "ملم ظْفَللاَو ءِهيَلَع قمتم . ٍنيَرَجَح نيب

 عطف ءار سانأل امالغ نأ أ بو نْيَصَح نب َناَرْمِع نعو -_ ۷

 ُدَمْحَأ ُهاَوَر .ًائْيَش ْمُهَل لَعْجَي ْمَلَف هك بتلا اًوَنَأَف «ءاّيِنْغأ سائأل الع ند

 00 داَتْسِإِب ُة َكاَلَعْلاَو

 الجر أ 7 هَدَج ْنَع ِهْيِبأ ْنَع ٍبيَعُش نب وِرْمَع نعو 6

 :َلاَقَف يذق :َلان لب يبنلا ىلإ ءاَجَف ويَبْكُر يف نقب الُجَر َنَعَط
 اي َلاَقَف ءِْيَلِإ ءاَج م ُهَداَقَأَ  ْيِنْدَقَأ :َلاَقَف .ِهْئَلِإ ءاَج مث . أزل یا

 َلْطَبَو هللا ُءاَدَعْنَأَف ْىِنَتْيَصَعُف َكَتْيَهَن دَق» :لاَقَف ٌتِْجَرَع ! هللا لوس

 .هبجاَص ْأَرْبَي ىّنَح حْرُج ْنِم ّصَتْقُي نأ ا هللا ُلوُسَر یھت مث .(َكْجَرَع

 انخيش هححصو )١9/8( يئاسنلاو )١180/5( دواد وبأو )١١9/١( دمحأ .هريغل حيحص )١(

 .(555- 5780/) ءاورإلا يف

 .)9° ۳( ملسمو (٦و۹/٥) يراخبلا (۲)

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (۳)

 يف امك انخيش لاق )۲٥/۸( يئاسنلاو )١195/54( دواد وبأو )/٤۳۸( دمحأ .حيحص )٤(

 .«ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو :تلق» :(۳۹۲/۳) ةاورلا ةياده

 . يذمرتلا دنع هرأ مل ثيدحلا :هيبنت

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (8)



 تايانجلا باتك- ۹ 56 مارملا غولب

 ا او رادار دم ر

 ُثَمَرْف oe eee قا ا فوم يبأ يلا

 لر E دبع 0 نأ يلي هللا وسو ىش ا لک ر هللا لور

 نب لمح لاق ءْمُهَعِم ْنَمَو اَهَدَلَو اهنَرَوَو ءاَهِتلِقاَع ىلع ٍةأْرَملا ٍةيِدِب ىضقَو
 و .لكأ الو برش ال نَم ُمْرْعَن َفِيَك !هللا َلوُسَر اي : ُيِلْذُهلا ةْعباَنلا

 ْنِم اَذَه اَمْنِإ» :لكَي هللا ُلوُسَر َلاَقَف لطي كلذ ُلْئِمَف ءَلَهَتْسا الو «قطت

 . "2هْيَلَع قمم . َعَجَس يذلا ِهِعْجَس لجأ ْنِم ؛«ناهكلا ٍناَوْخِإ

 َلَأَس هذ َرَمُع نأ ؛ساَبَع نبا ِثْيِدَح ْنِم يِئاَسَنلاَو َدْواَد وبا ُهَجَرْخَأَو
 :لاَقَف ةَعباتلا نب ٌلْمَح َماَقَف :لاق نِيِيَجلا يف ةي هللا ٍلوُسَر َءاَضَق َدِهَش ْنَم
 هححصو . ار َصّتخُم هرکذف 25 . ىّرْخألا اًمهادخإ ٌتَبَرَضُف «نْيَتأَرْما نيب تنك

 . ئالار نا 7

 ينل ْثَرَسَك - ُهَتَمَع  رضنلا تن َعُيَبُرلا نأ هڪ سئ نَعَو _ ٠
 اوتأف ءاوَبأَف «شزألا ن وبا وفعلا اهيل اوُبلَطَف ةَيِراَج

 َلاَقَف ءصاصقلاب ب هللا ُلوُسَر َدَمأَف ءَصاَصِقلا الإ اوبأو ي هللا َلوُسَر

 ءىحلاب َكَنَعَب ْيِذَلاَو ال ؟مّيَرلا هيبت ُرَسْكَنَأ !هللا ُلوُسَر اي :رضتلا ُب ُسْنَ

 يف انخيش هححصو «هل ظفللاو (۸۸/۳) ينطقرادلاو (۲۱۷/۲) دمحأ .هريغل حيحص )١(

 :/) يقنلا رهوجلا يف هلوق ينامكرتلا نبا نع لقنو هدهاوشو هقرط ركذو ءاورإلا

 .«ًاضعب اهضعب دشي قرط ةدع نم يور دق رمأ اذهف»
 )۲( يراخبلا )//١16 - 1175( ملسمو )/181١(.

 )٥۷٥/۳( مكاحلاو (۳۷۹/۱۳) نابح نباو (۲۱/۸) يئاسنلاو )۱۹۱/٤( دواد وبأ .حيحص (۳)

 .(8506 /۳) دواد يبأ ننس حيحص يف انخيش هححصو

 )۷٠/۲(: نآمظلا دراوم حيحص يف انخيش لاق «اهب لتقت نأو» :هرخآ يف اوداز : هيبنت
 . «ةظوفحم ريغ ةدايز)



 مارملا غولب ۳۰١ تايانجلا باتك 4

 .«ُصاَصِقلا :هللا ُباَبِك !ُسَنَأ اَي» :هلك هللا ُلَوُسَر َلاَقَف ءاَهُتَيِنَن رس ال

 َمَسْقَأ ْوَل ْنَم هللا ِداَبِع ْنِم َّنِإ» :ِهي هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءاوّقَعَف ءُمْوَقلا َيِضَرْ
 . '"”ٍيراَخْبْلِل ظْفَللاَو هْيَلَع قمتم «ُهَرَبأل هللا ىَلَع

 َلِتُق ْنَم» :ِةِلك هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق ه#© ساع نبا ٍنَعَو - ١

 ا لدغ ةلدقلا هام ذأ يرش نا ی اكرر ىف ذأ اقتنع قف
 داد وُبَأ ُهَجَرْخَأ هللا ُةئغل ِهِيلَعَك ئو َلاَح ْنَمَو دوق َوُهَف ًادْمَع لِي
 . "يوق ٍداَنُسِإب ءْهَجاَم ُنْباَو ٌيئاَسْنلاَو

 ُلُجَرلا َكَسْمَأ اًذإ» : لا هلك يبنلا ِنَع اه#© َرَمُع نبا نَعَو - 51
 ٌيِنْطْفَراَدلا Î يِنْلا ءَ يذلا 7 دخلا هلو لولا

 َحَجَر يقيل نأ الإ تاق ُهَلاَجِرَو ءِناطَقلا ُنْبا ةَححَصَو ءالِسْرُمَو ًالوُصْوَم
 الا

 ًامِلْسُم َلَتَق هلك يبنلا ذأ َيِناَمَلْيَبلا نب ٍنمخرلا ٍدْبَع ْنَعَو 93 ۴۳
 دلَسْرُم اًذَكه ٍقاَرَرلا ُدْبَع ُهَجَرْخَأ هتْمِذِب ىَفَو ْنَم ىَلْوَأ انأ» :َلاَكَو ءِدَماَعُمب
 . “واو ٍلوُصوَملا ُداَتْسِإَو ءهْيِف َرَمُع نبا ركب َيِنطْفَراَدلا ُهَلَصَوَو

 )١( ملسمو (19/5) يراخبلا )۱۳۰۲/۸۳(.
 لاق (۸۸۰/۲) هجام نباو هل ظفللاو (0١1و"9/8) يئاسنلاو (187/4) دواد وبأ .حيحص (؟)

 .«حيحص دنس اذهو :تلق :(۳۸۲/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش

 )۳۸٤/۳(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (20/8) يقهيبلاو )/١10( ينطقرادلا . حيحص (۳)

 هيلع درو !لاسرإلاب يقهيبلا هلعأو حيحصلا لاجر تاقث مهلك هلاجر حيحص هدانسإو : تلق»

 ا : تلق» :(۰ ٠ /۸) يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا مالك صنو : تلق «ينامكرتلا نبا

 01 ا ب و و :لاقو هعفر ناطقلا نبا

 .«هدنسأ ليمحتلا دارأ اذإف ةركاذملا دنع ثيدحلا لسري نأ ظفاحلل زوجي

 ريغ هدنسي مل» :لاقو )/١4( ينطقرادلاو )٠١١/٠١( قازرلا دبع .ًادج فيعض (4)

 لسرم ينامليبلا نبا نع ةعيبر نع باوصلاو ثيدحلا هر عع ب ميهاربإ

 تيدعتلا لضو:اذإ هح هب موقت ال يمت .قافادلا نار كر هيلع هللا له لا نع

 ..(۲۹۲/۱۲) حتفلا رظناو «؟هلسري امب فيكف



 تايانجلا باتك 4 ۳۲ __ مارملا غولب

 ول :ُرَمْع وس د لاف ةَلْيِغ ٌماَلُع َلِتْق : لاق 8 َرَمَع نبا ٍنَعَو - ١٠١5 ١

 . يراْبلا ُهَجَرْخَ .هب مهلت َءاَعْنَص ُلْهَأ هيف َكَرَتْشا

 : ةي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق يِعاَرُخلا حرش ی ْنَعَو -_

 0 ا اودا نأ اَمِإ :نْيَتَريج َنْيَب ُهَلْهَأَف ؛ِهِذَه يِتَلاَقَم َدْعَب ليت هل ا ليف

 نبأ ِثْيِدَح ْنِم ؛نْيَحْيِحَصلا» يف ُهُلْضَأَو :«"”َيَئاَسْنلاَو دوا وبا هينا ةاولثتي
 ." هانم ًةَرْيَرُه

 تاّيَدلا ُباَم ١

 ٍهدَج ْنَع 4 هيأ ْنَع مزح ِنْب وِرْمَع نب ِڍَمَحُم ِنْب ركب ْيِبأ ْنَع - “۱٠٠

 طّبّتغا نم نأ» : ِهْيِفَو ءَتْيِدَحْلا َرَكَذَف . . .ِنمَيلا له 3 بك ةي اذا

 يف َّنِإَو 2« *”ٍلوُثْقَملا ايل ىَضْرَي نأ الإ ُدَوَق ُهْنِإَف «ِدَئَيَب ْنَع ًالْئَق ًانمْؤُم

 يِفَو «''”ةّيَذلا ُهْعْذَج بع وأ اَذِإ ٍفْنَلا يِفَو ع" بالا نب َّنِم ٌةئام :َةَيَذلا سلا

 ٌهَيَذَلا ِنْيَيْضْيَبلا يف يفو يذلا ا يفو ٌهَيَذلا ِنْيَفَسلا يفو ٌةَيَذْلا ِناَسْللا

 فضن ٍةَدِجاَولا E و "ديلا ِنْيَئِيَعلا يِفَو ديلا ٍبْلّصلا يِفَو

 فر دلا كلت ةفئاَجلا يِفَو ى تالا يِفَو “٠ ةَيَدلا

 )( يراخبلا )۹/۱١(.

 طرش ىلع وهو :تلق» (V/V) ءاورإلا يف انخيش لاق )۱۷۲/١( دواد وبأ . .حيحص (۲)

 ظ :ةنيخيشلا

 .(488/) ملسمو (5/94) يراخبلا (۳)

 .«هريغل حيحص» :(07”7؟/١) دراوملا حيحص يف انخيش لاق (5)

 .ورمع نبا ثيدح نم اهل دهاشل )/٠١/0"( ءاورإلا يف انخيش اهححص (©)

 .(5917/5) ةحيحصلا يف انخيش اهححص 69

 .«لبإلا نم نوسمخ نيعلا يفو» :نيعلا ةيد هيفو (”15/9) ءاورإلا يف انخيش اهنسحو (0)

 ( .«هريغل حيحص» )۳٠۲/١(: دراوملا حيحص يف انخيش لاق (۸)

 .(771/97) ءاورإلا يف انخيش اهححص (9)

 )٠١( ءاورإلا يف انخيش اهححص )۳۲۹/۸۷(.



 مارملا غولب ۳ تايانجلا باتك 1

 ٍلْجَرلاَو ِدَيلا عباَصأ نِ ضا ا ل نم ت ةلقنملا

 سمح ٍةَحِضوُملا يِفَو «””لبإلا َنِم ٌسْمََح ْنَسلا يِفَو « '”لبإلا َنِم ٌرْشَع
 "رايو ْفلأ ِبَمَّذلا لفأ 8 ,0ةأدملاب لقي َلُجَرلا ّنِإَ «“لبإلا َنِم

 ES ُنْباَو َيِئاَسْنلاو ««ليِساَرَملا» يف َدُواَد 7
E NETEهكا يف  

 أطخلا ٌهَيِد» :لا هو ّيبنلا نع ه5 دوشم نن نعو -_ ۷

 َنوُرْشَعَو « ضاْخَم تائب ْنوُرْشَعَو ةا ْنوُرْشَِعَو ةّقح َّن َنوُرُْشِع : اسامح

 : ٍِظْمْلِب ةع ع “ا ا َيِنِطْفَراَدلا حا «نوّبَ ينب ْنوُرشَعَو نوبل تائب

 )1١( ءاورإلا يف انخيش اهححص )۷/۳۲٣(.

 .(۳۱۹/۷) ءاورإلا يف انخيش اهححص (۲)

 .(۳۲۰/۷) ءاورإلا يف انخيش اهححص (۳)

 )٤( ءاورإلا يف انخيش اهححص )7705/9(.

 . «هريغل حيحصاا :(7067؟/١) دراوملا حيحص يف انخيش لاق ()

 .ًافوقوم رمع نع اهل دهاشل )67/١”( نآمظلا دراوم حيحص يف انخيش اهنسح (5)

 هدنسم يف ركذي مل هنإف مهو دمحأل ثيدحلا وزعو» )۳٠١/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاق (۷)

 .«ًادحاو ًاثيدح الو مزح نب ورمعل

 دوراجلا نباو )٥۷/۸( يئاسنلاو )7١  ۲٠١( ليسارملا يف دواد وبأ .هريغل حيحص (۸)

 ناميلس هيف فيعض)» )۱١۸/١(: ءاورإلا ىف انخيش لاق )007/١5( نابح نباو (؟95)

 ينالوخلا وهو دواد نب ناميلس هامسف ةاورلا ضعب أطخأ دقو ًادج فيعض وهو مقرأ نبا
 : تلق (۲۹۸۸۷) ءاورإلا رظناو .٠ . . هتحص ءاملعلا ضعب مهوت هيلع ءانبو ةقث وهو

 انخيش اهححص دهاوش هتارقفلو لسرم حيحص دانسإب )۸٤۹/۲( أطوملا يف كلام هاورو

 دراوملا حيحص يف انخيش لاقو اهنكامأ يف تارقفلا هذهل ترشأ دقو ءاورإلا يف

 :لاقف ؟وه حيحص :تاقدصلا يف مزح نب ورمع ثيدح نع دمحأ لئس» )١/۳٤۹(:

 كلذو :تلق (يتخسن © ص) يوغبلا لئاسم يف اذك .ًاحيحص نوكي نأ وجرأ

 الو هريغو ءاورإلا يباتك نم اهل ةبسانملا اهباوبأ يف ةجرخم - اهبلاغ وأ  يهو هدهاوشل

 دقو رهاظ وه امك ةبضتقملا تاقيلعتلا نم عونلا اذه يف اهيلإ ةراشإلل انه لاجملا عستي

 هقيلعت يف ثيدحلا تارقف نم ةرقف لك تحت قرط نم اهجيرخت يف بيعش خيشلا نسحأ
 .«ًاريخ هللا هازج داجأو دافأف )0500/١5  0٠١( ناسحإلا ىلع



 تايانجلا باتك - 4 € مارملا غولب

 ُهَجَرْحَأَو ىوفأ لوألا ُداَتْسِإَو ء(ِنوُبَل يِنَب١ :َلْذَب «ضاَخَم يِنَب َنوُرْشِعَو'

 0 0 نم خص وهو «ًافوُقْؤَم َرْحآ هجو ْنِم َةَبْيَش يبأ نبا

 ْنَع ِهْيبأ ْنَع بْيَعش و قرط نم َيِذْْلاَ َةُواَد وُبأ وو

 اًهِنوطُب ْيِف فل نزار ٌةَعْذَج َنوُنالَتَو ةّقح وا ةيدلا» : ُهَعَفَر ِهَدَج

 , 9م داَلْوَأ

 سائلا ىَتْعَأ ن نإ : لاَ لك يتلا نَع © َرَمْع نبا ِنَعَو 2 ۸

 ٍلْخَّدِل َلَمَ ؤأ .هلتاق َرْيَغ َّلَتَق وا هللا مّرَح يف َلَتَق ْنَم :َةَناَلَث هللا ىَلَع

 .'*”ةَحَحَص ِثْيِدَح ىف َناَبِح ُنْبا هَجَرخأ ؛ةّيِلِهاَجلا

 0 )٤۳/۸( يئاسنلاو )۱۸٤/٤( دواد وبأو (۱۷۳/۸) ينطقرادلا .فيعض (1)

 :(۳۸۹/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (۸۷۹/۲) هجام نباو )4/١١(

 f هحرش امك هظفل يف هيلع فالتخالاو ةاطرأ نب جاجحلا ةنعنع ًاضيأ هيفو
 .3517(1 _ ”531) هننس يف

 يف نقلملا نبا لاقو :تلق (177/) ينطقرادلا فوقوملا نسحو (757/0) ةبيش يبأ نبا (؟)
 هللا دبع ىلع ًافوقوم ىورو :يعفارلا مامإلا لاقو» :(718/1) هتصالخ يف امك رينملا ردبلا

 نبا فلاخو يقهيبلاو ينطقرادلا حرص امك مهدنع حيحصلا وهو :تلق .دوعسم نبا

 يبأ ننس فيعض يف فوقوملاو عوفرملا انخيش فعضو ؛عفرلا حيحصت ىلإ لامف يزوجلا

 قيرط نم ةبيش يبأ نبا هاورو» )101/١(: ةياردلا يف ظفاحلا لاقو )455  ٤٥۸( دواد

 رثأ :تلق .«قاحسإ يبأ ىلع هيف فلتخا هنأ الإ نسح هدانسإو يلع نع ةرمض نب مصاع

 دواد وبأ هاورو :تلق» :(۳۹۳/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش هيف لاق يلع

 .«سلدي ناك دقف يعيبسلا قاحسإ يبأ ةنعنع الول نسح هدانسإو )007:400١((

 لاقو» :(759/0/) ءاورإلا يف انخيش لاق )١١/5( يذمرتلاو )١184/4( دواد وبأ .نسح (۳)

 فالخلل  ملعأ هللاو  هححصي ملو لاق امك وهو :تلق . بیرغ نسح ثيدح 537
 امهدنع سيلو» :يريهزلا لاق :تلق «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع يف فورعملا

 ةياور يف تعقو اهنأ الإ لاق امك وهو .اهدالوأ اهنوطب يف ينعي : تلق «ةريخألا ةلمجلا
 ` .ليلق دعب فنصملا هركذيسو ورمع نبا ثيدح نم )١180/5( دواد يبأ دنع ىرخأ

 نابح نبا حيحص يف اذك رمع نبا نع دهاجم قيرط نم ((/۲70) نابح نبأ .نسح (6)

 نتم يف هطبض يلاتلابو ورمع نبأ هباوص فيرحت هنأ يريهزلا معزو ةثالثلا لوصألا يفو

 لوصألا هتفلاخمل ةخسنلا طبض يف ًاديج هنم فرصتلا اذه ىرأ الو «ورمع نبا» : غولبلا
 = .رمع نبأ دنسم نم (۰ /۸( ةرهملا فاحتإ يف امك ثيدحلا دروأ هسفن ظفاحلا نألو



 مارملا غولب ٥ تايانجلا باتك ١

 . '"2”[سابع نبا ثيدح نم يراخبلا يف هلصأو]

A ES ۰۰۹هلك هللا َلَوُسَر نأ ا  

 e اضعلاو ِطْوَسلاِب َناَك ام  ٍدْمَعلا ِهْبِش أطخلا َةَيِد نإ الأ» :َلاَق

 ُنِباَو َيِئاَسَلاَو واد وُبَأ ُهَجَرَخَأ ءاَمْداَلوَأ اًهنوُطُب يف َنوُعبزَأ اَهنُم ؛لبإلا
 . نا نبا هحخصو «هجام

 ءاَوَس هِذِهَو هِذِه» : لا يب يتلا ٍنَع © سابع نبا ِنَعَو 2
 ؟9ٍيراَُملا ُاَوَر « - ماهنإلاَو َرَصجلا :يِنَي -

 تقلا TS ناكشآلاو غفار مناضل : َيِذِمْرَتَلاَو 7 ٰیبأالَو
 ٌرْشَع «ٌءاَوَس ِنْيَلْجَرلاَو ِنْيِدَيلا عباصأ هيد :َناّبِح نالو “ اوس سرضلاو

 . "”(عَبْضِإ د لبإلا نم

NSDL ES ۰۱۱ 

 هنسحو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم ةعامجو (۱۷۹/۲) دمحأ هاور معن =
 :(١16١/؟) نآمظلا دراوم حيحص يف لاق انخيش تيأر مث 0 ءاورإلا يف انخيش
 يف ناسحإلا يف وه كلذكو ىرت امك رمع نبا ثيدح نم انه امك كانه وهوا

 رداصملا ضعب يف ءاج هنأ ىوس ءيشل ال !ورمع نبا ىلإ انه ينارادلا هفرحف نيعضوملا
 .«!!انه امل ةرياغم تاقايسبو بيعش نب ورمع قيرط نم ورمع نبا ثيدح نم اهركذ يتلا

 يف دحلم :ةثالث هللا ىلإ سانلا ضغبأ» :(۷/۹) يراخبلا دنع هظفلو .(أ) ةخسن نم ةدايز )١(

 .«همد قيرهيل قح ريغب ءىرما مد بلطمو «ةيلهاجلا ةنس مالسإلا يف غتبمو ؛مرحلا
 (؟7١/56) نابح نباو (۸۷۷/۲) هجام نباو 2( يئاسنلاو )١846/5( دواد وبا . حيحص )۲(

 .«تاقث مهلك هلاجر حيحص دانسإ اذهو :تلق» )۲١۹/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاق
 )۳( يراخبلا )9/1١(.

 .(ب) ةخسن نم تطقس «ءاوس» :ةملك )٤(

 حيحص دانسإ اذهو :تلق» :(۳۲۱/۷) ءاورإلا يف انخيش لاق )۱۸۸/٤( دواد وبأ . حیحص (9)

 .«يراخبلا طرش ىلع
 .(757؟7١/0) حتفلا رظناو ظفللا اذهب يذمرتلا يف هرأ مل : هيبنت

 نباو يذمرتلل (۲۸۷/۲) صيخلتلا يف ظفاحلا هازعو )755/1١5( نابح نبا .حيحص 05(
 :تلق» :(۳۱۷/۷) ءاورإلا يف انخيش لاقو )١7/5( يذمرتلا دنع هنأل داجأف نابح
 . «تاقث هلاجر حيحص هدانسإو



 تايانجلا باتك 4 ۳٦ مارملا غولب

 «نِماَص وهف ءاَهَنْوُذ اَمَف اسمن َباَصأَق ؛ًافوُرْعَم ّبطلاب ْنكَي ْمَلَو َبَبطَن

 ءاَمِهرْيَغَو َيِئاَسْنلاَو دوا ْيِبأ دنع وهو ‹مكاحلا هحخصَو ءينطفَراَلا ا

 ا ی ا الإ

 ّنم ٌسْمَح ٌسْمَح َحِضاَوَملا يف» : لاق ةي ئبتلا نأ ُهْنَعَو _ ۲

 ٌرْشَع ٌرْشَع «َنُهَلَك ُءاَوَس ُمياَصَأْلاَو» :دَمحأ دارو ُةَعَبْرَألاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛لبإلا
 م

 م ها

 "دوراخلا نباو هميزخ نبا هَحَحَصَو «لبولا نم

 فص َةَمّْذلا لْمَأ ُلْفَع» :هلكك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو 7 ۴

 فضي ٍدَماَعُمْلا ُهَيِد» :دُواَد يبأ ْظْفَلَو ُةَعَبْرألاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛َنيِمِلْسُملا لفَع
 ء الو 72 3
 ْنِم كلل َعْلْبَي ىَتَح .لجرلا ٍلْفَع لب ةأرملا لمع» : اَسَنِلِلَو اًرحلا هي هيد

0 

 نبا هَحَحَصَو ؛اًهِتَيِد همل و

 ص ص

 َظْلْغُم ِدْمَعلا هبِش ُلْفَع» : هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَك ُهْنَعَو _

 مكاحلاو )۱۹١/١( ينطقرادلاو )٥۲/۸( يئاسنلاو )۱۹١/٤( دواد وبأ .هريغل نسح )١(

 انخيش هلاق امك (5041/) دواد ىبأ دنع ًادهاش هل نأ الإ فيعض هدانسإو :تلق )75١7/5(

 .؛نيقيرطلا عومجمب نسح ثيدحلا نكل» :هلوقب هثحب متخ مث (۲۲۷/۲) ةحيحصلا يف

 يذمرتلاو )٥۷/۸( يئاسنلاو )۱۹٠/٤( دواد وبأو (5١5و484/15١) دمحأ .هريغل حيحص (۲)

 هاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو (۱۹۸/۲) دوراجلا نباو (887/5) هجام نباو )١1/5(

 ضعب يفو .نسح ثيدح :لاقو هنم ىلوألا ةلمجلا )۱۳۹١( يذمرتلا اذكو» :(۳۸۷/۳)

 | .(؟5؟46) ءاورإلا يف هتجرخ دقو لاق امك وهو : تلق . حيحص نسح : خسنلا

 يذمرتلاو هل ظفللاو (55/8) يئاسنلاو )۱۹٤( دواد وبأو (٤۲۲و۱۸۳/۲) دمحأ .نسح (۳)

 ثيدح :يذمرتلا لاقو» (VN‘): ءاورإلا ىف انخيش لاق (۸۸۳/۲) هجام نباو (؟5/5١)

 1 .«لاق امك وهو : تلق ج

 فيعض دانسإ اذهو :تلق» )٠۹/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاق (55/4) يئاسنلا . فيعض )0(

 هتياور يف شايع نب ليعامسإ فعض :ىرخألاو .جيرج نبا ةنعنع : ىلوألا : ناتلع هلو
 ناكو :يعفاشلا لاق» :(550/5) صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو هنم هذهو نييزاجحلا نع

 لهأ ةنس ديري هنأ تملع مث ءيش هنم يسفن يفو هيلع هعباتأ تنكو ةنسلا هنأ ركذي كلام

 .44تعجرف ةنيدملا



 مارملا غولب ۷ تايانجلا باتك ۹

 َنيَب امد َنوُكَيَف ءداطْيَشلا َوْرْنَي ْنَأ َكِلْدَو هّبِحاَص ْلَتْفُي الو ءِدْمَعلا ٍلْفَع لم
 . ''”ُهَفْعَضَو َيِنِطْفَراَدلا ير (حالس ٍلْمَح اَلَو ِةَئيِغَض رْيَع يف سالا

 ِدْهَع ىلع الجر ر لف :لاق © ساَبَع نبا ٍنَعَو 2 6
 حجرو SHY املأ 0 نا هتيد ي ّيِبَنَلا َلَعَجْف واي هللا ٍلوُسَر

 . 9كهَلاَسْرِإ متاح وُبَأَو َئاَسْنلا

 :لاَقَف «ْيِنْبا َيِعَمَو ةي يبنلا E ةَمر بأ ْنَعَو ١5

 الَو ءَكِيَلَع ينجي ال هن اَمَأ» :َلاَقَف »هب لار ‹ٰينبا : ٌتْلُقَف «؟اَذَه نم

 ووُراَجلا ُنْباَو َةَمْيَرْخ ُنْبا ُهَحَحصَو داد وُبَأَو َيئاَسنلا ُهاَوَر ههْيَلَع ينج

 ٍةَماَسَقلاَو مّدلا ىَوْعَد ُباَب - ۲

 نأ ِهِمْوَق ِءاَرَبُك نم ٍلاَجِر ْنَع َةَمْثَح ْيِبَأ نْب لْهَس ْنَعَو - ۷
GS؛ْمُهَباَصَأ ٍدْهَج نِ ريس ا  

 یتا ءِنْيَع ٰيِف َحِرْطَو ليف ذك لْهَس َنْب هللا َدْبَع نأ ربحا ُةَصِيَحُ یتاف
 ُهوخأَو َوُه َلَبْقَأَك ُماَنْلَتَق ام هللاو :اوُلاَق ءُهوُمُثَلَتَق ِهللاَو 2 :لاّقف دوهي

 َلاَمَق ٠ َمَْلَكَتَيِل ُهَصَيَحُم َبَهَْذَق ءِلْهَس ُنْب نمخّرلا ٌدْبَعَو «ةَصيَوَخ

 ملكت مث َصْيَوُح َمَلَكَتَف  ْنِسلا ُدْيِرُي - اَرَبَك ْرْبُك» : هللا لور
 اوُنْدَأَي نأ اَمِإَو ءْمُكَبِحاَص اوُدَي ْنَأ اَمِإ» : هللا ُلوُسَر َلاَقَك ٌةَصيَحُم

 ةدايزلاو «هبحاص لتقي الو» : هلوق لا ينطقرادلا هاور : تلق )۹٩/۳( ينطقرادلا . .نسح )١(

 .هدحو دواد يبأل (511/7) ةياردلا يف ظفاحلا هازع اذل )۱۹١/٤( دواد يبأل ىرخألا

 .«نسح هدانسإو» )۳۹١/۳(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو

 هجام نباو )١1/4( يذمرتلاو هل ظفللاو )٤٤/۸( یئاسنلاو )١185/5( دواد وبأ .فيعض (۲)
 نم ةعامجل ًاعبت لسرملا حجرو (04/) ءاورإلا يف انخيش هفعضو :تلق (۸۷۸/)
 .(77/5) صيخلتلا يف ظفاحلا مهضعب ركذ ظافحلا

 لاقو ءهل ظفللاو )۱۹٤/۲( دوراجلا نباو )٥۳/۸( يئاسنلاو )١148/5( دواد وبأ .حيحص (۳)

 .«حيحص هدانسإو» :(۳۳۳/۷) ءاورإلا يف انخيش



 تايانجلا باتك 4 ۳۰۸ مارملا غولب

 لاَمَف ءهاَنْلَمَق ام ِهللاَو اَنِإ :اوُبَمَكَف كلذ نف لا تكف ,2(ٍبْرَحب

 مد َنوَّقِحَتْسَتَو ءَنوُمِلْحَتْأ» :لْهَس نب نمخّرلا ٍدْبَعَو َةَصِيَحُمَو «َةَصَيَوُحِل

 َنْيِمِلْسُم اوُسِيَل :اولاق '؟ُدوُهَي مُكَل ٌفِلْخَتْم» :َلاَق ءال :اوُلاَق '؟ْمُكِبِحاَص

 ْدَقَلَف :لْهَس لاق .ِةَقاَن َةئاِم ْمِهْيَلِإ َتَعَبَف ءوِدْنِع ْنِم ةه هللا ُلوُسَر ُهاَدَوَق

 .' هيَلَع قمتم .ُءاَرْمَح قان اَهْنِم ُِتْئَضَكَر

 ةَماَسَملا َرَقَأ هي هللا َلوُسَر نأ 5# ٍراَضنَألا ّنم لُجَر ْنَعَو - ۸

 . لَم ُهاَوَر .ٍدوُهَيلا ىَلَع ُهْوَعْدا ليف يف ءِراَصْنَألا

 يَْبلا ٍلهَأ ٍلاَثِق ُباَب - ۲
 َلَمَح ْنَم» :ِهكَي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق اهي© َرَمُع نبا نع - ۹

 . يلع قمتم (انِم سلف ؛ َحاَلَسلا اَنْيَلَع

 ِنَع جرح ْنَم» :لاق هلك يبنلا ِنَع هڪ َةَرْيَرُه ْيِبأ ْنَعَو _ ٣
 . هلم ُهَجَرْخَأ ؛ًةَيلِهاَج “ةتيمف ءَتاَمَو َةَعاَمَجلا َقَراَفَو «ةَعاْطلا

ela.َلْمْمَت» : هللا لوس َلاَق :ْثَلاَق اه  
 . "”ُهِلْسُم ُهاَوَر «ةيِغاَبلا ُةتِفلا ًاراَمَع

 يرذت ْلَه» :ِهكَب هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق © َرَمُع نبا نَعَو 92 ۲

 .نيحيحصلا يف الو ةثالثلا لوصألا يف تسيلو «ًاباتك» :يريهزلا انه داز )١(

 )۱۲۹٤/۳(. ملسمو (91/4) يراخبلا (۲)
 .(1198/) ملسم (۳)

 )٤( ملسمو (5/4) يراخبلا )۹۸/۱(.

 .؛ٌةتيمف١ :(أ) ةخسن يف (6)

 )5( ملسم )۳/۱٤۷٩(.

 .(5785/4) ملسم (۷)



 مارملا غولب ۳۹ تايانجلا باتك- ۹

 هللا :َلاَق «؟ةَمألا ٍهِذَه ْنِم ىّعَب ْنَميِف ِهَللا ُمكَُح َفِيَك ءِدْبَع ّمأ َنْبا اب
 ُبَلْطُي اَلَو ءاَمْريِسُأ ُلَتْفُي اَلَو ءاَهِجيِرَج ىَلَع ْرَهْجُي ال» :لاق . ملغ ُهَلوُسَرَو
 يِف “إف ؛َمِهَوَف ءُهَحَحَصَو ُمُكاَحلاَو ُراَرَبلا ُهاَوَر ااَهْتْيَ ْمَسْفُي الو ءاَهُبِراَم

 . كورم َوُهَو «مْيكَح َنب َرّثْوَك ِهِداَنْسِإ

 .افوقوم هوحن قرط م يلع نع حص صو

 . كالا

 loa ىلا fF عام اا ل 1

 : ُلوُقَي هلي هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :لاق حْيَرُش نْب َةَجَفْرَع ْنَعَو - ۳
 ُهَجَرْخَأ ُهوُلُيْفاَف ؛ْمُكَئَعاَمَج َقَرَقُي نأ دّيِرُي ءٌميِمَج ْمُكْرْمْأَو ْمُكاَنَأ ْنَم»
 )#6, هوو

 دتْزُملا ِلْثَقَو ئِناَلا ِلاَتِق ُباَب 5
 : ةي هللا لوسر لاق :لاق © '”ورمع نب هللا ٍدْبَع ْنَع 9 645

 ٌيِذِمْرَتلاَو َىِئاَسْنلاَو َدْواَد وُبَأ ُهاَوَر (ذيهَش وهف ِهِلاَم نود َلِتُق ْنَم»
 Vrs) ع م
 7 هحححصو

 َةَيَمَأ نب ىلعَي َلَئاَق :لاق © ٍنْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَعَر 2 6

 .«نأل» :(ج) ةخسن يف )١(

 ءاورإلا يف انخيش لاق )٠٠١/۲( مكاحلاو (راتسألا فشك /"09/؟) رازبلا .ًاذج فيعض (۲)

 .«24كورتم رثوك :تلق» :هلوقب يبهذلا هبقعتو مكاحلا هنع تكس» )۸/٤(:

 يف انخيش لاقو ةمامأ يبأ نع (155١/؟) مكاحلاو (118/5) ةبيش يبأ نبا .حيحص (۳)
 .«الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو» )١١5/8(: ءاورإلا

 )5( ملسم )/١580(.
 .«ورمع» :باوصلاو «رمع» :(ج) ةخسن يف ()
 ثيدحلاو (591/5) يذمرتلاو (5١١و5١١91//) يئاسنلاو (557/5) دواد وبأ .حيحص )«

 ظفاحلا هازع ولف ورمع نبا ثيدح نم )٠۱۲٥/۱( ملسمو (۱۷۹/۳) يراخبلا هاور حيحص

 . ىلوأ ناكل امهيلإ



 تايانجلا باتك 4 ۳۱۰ مارملا غولب

 فا عرف ف هدي ةهَبِحاَص اَمُهَُدَحَأ ضعف خو

 ال !؟زخفلا في امك اخ ْمُكَدَحَأ ضَعيأ» :َلاَقَف ا َيبْنلا ىلإ اًمَصَتْخاَف

 ر ظْفَللاَو ءِهْيَلَع ْقَقَتُم «هل هيد

 أرْما نأ ْوَل» :لي مِساَقلا وُبَأ َلاَق :َلاَق هي َءَرْيَرُه يبَأ ْنَعَو 9 75

 «حاتُج َكيَلَع نكي ْمَل َُتَْع َتأَقَمَك ٍقاَصَحب ُهَتفَدَحَك ٍِنْذِإ رْيَمِب ِكِيَلَع َعَلطا
 هلا هيد ا "نان لنا ُدْكضَفَو  َيئاَسْنلاَو َدَمْحَأل ٍِظْمل يِفَو م ل

 . '*0(َصاَصِق الو

 نأ لك هللا ُلوُسَر ىضَق :لاَق ايف بزاع نب ِءاَرَبلا نَعَو - ۷

 َّنَأَو ءاّهِلْهَأ ىلَع ليلا شاملا طفح نأر ا ىلَع راَهْنلاِب ٍطِئاَوَحلا َظْفِح

 الإ ُةَعَْرَألاَو ُدّمْخَأ اد «لْئَللاب ا تا الا لأ لع

 فالح هداتسإ يِفَو «ناّبج ُنْبا هَحَحَصَو ءّيِذِمرَتلا

 ال دوا َمَلْسَأ لُجَر ْيِف - بط ٍلَبَج ِنْب ٍذاَعُم ْنَعَو - ۰۲۸ ٠

 يفو لع ّقْفَتُم .َلِيْقَك هب َرِمَأَ ءهلوسّرَو هللا ُءاَضَق ؛َلَتْفُي ىّتَح ٌسِلَجَأ

 . كلذ لبق َبيِيَْسا ِدَك َناَكَو :َدٌواَد نبأل ِةَياَوِ

 . حيحصلا يف امل ةقفاوم يهو (ج) ةخسن نم ةدايز )0غ(

 .(۱۳۰۰/۳) ملسمو (4/4) يراخبلا (؟)
 .(۱۹۹۹/۳) ملسمو (۱۳/۹) يراخبلا (۳)

 يف انخيش لاق )۳٥۲/۱۳( نابح نباو )5١1/4( يئاسنلاو )۳۸١/۲( دمحأ .حيحص )٤(

 .«ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو» )۲۸٤/۷(: ءاورإلا

 هجام نباو )٤۱۱/۳( ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۹۸/۳) دواد وبأو (595/5) دمحأ . .حيحص (9)

 يف انخيش لاق نكل ااو هلصو ىف فلتخاو )۳۷٥/۱۳( نابح نباو (۷۸۱/۲)

 الو ثيدحلا كلذب حصف هلصو ىلع يعازوألل ةيوق ةعباتم يهف» )٤۷۹/١(: ةحيحصلا
 .1؟نيتقث اناك اذإ فيكف ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأل هلسرأ نم لاسرإ هرضي

 )۱٤٥۷/۳(. ملسمو (۱۹/۹) يراخبلا ()
 .(47005) دواد يبأ حيحص يف انخيش هححصو )١77/5( دواد وبأ . حيحص (۷)



 مارملا غولب ۳۹١ تايانجلا باتك- 4

 ر

 َلَدَب ْنَم» :ِْلك هللا ُلَوُسَر لاق :لاق اه ساّبَع نبا نَعَو -_ ۹

 . ''”َيراَخُملا هاَوَر (ُةولْتقاَف هيد

ê 
 لو ما هَل ثئاك ىَّمْغأ نأ e نبا نعو - ٠ “١ ١ مج هە

 -- ا ليل َتاَذ َناَك اَمَلَف ءىهَتْنَت الق ءاَهاهنيَف هيف عَقَتَو لَك يبْنلا

 :لاَقَق ٠ ف يتلا كلذ َعَلَبَف ءال ءاَهْيَلَع ْأَكَناَو ءاَهِيَطَب يف ُهَلَعَجَف
 . ا اوو راد ریا اور ةذَدَه اهم نأ اوُدَهَشا

 انف 7

 )١( يراخبلا )۱۹/۹(.

 )۲( دواد وبأ .حيحص )٤/۱۲۹( دواد يبأ ننس حيحص يف انخيش هححصو )۳/۸۲٤(.



 دودحلا باتك ٠ ۳1۲ مارملا غولب

 | دوذخلا تاتک ٠

 أ - ۹ ر ش

 يِناَزلا ّدَح ُباَب ١

 نأ ””[ه5] َينَهَجلا ٍدِلاَح نب ٍدْيَزَو '”[ه45] ةَرْيَرُه يبأ ْنَع 7 ١

 للاب كدشنأ !هللا َلوُسَر اي :َلاَقَك ال لل لور یا 0 نم الجر

 انب ضفاف مَعَ : ُهْنِم ُهَقْفَأ َوُهَو - حالا َلاَقَف هللا باَتكب نل َتْيْضَق الإ

 ءاَذه ىلع ًافِيِسَع َناَك ينا نإ :َلاَق .«لُم» :َلاَق يل ندا هللا باك
 ٍةاَش ةئامب هْنِم ُتْيَدَتْفاَف ءَمْجَرلا يِنْبا ىَلَع نأ ترب ىَنِإَو «هتَأَرْماب ىَنَرَف

 ٌبْيِرْعَتَو ةئام دا يبا ىَلَع امنأ يِنوُرَبْخْأَف ٠ مْلِعلا هه ُتْلأَسَف ةَدْيِلَوَو

 هديب يسمن يِذَلاَو» :ِهِكي هللا ُلوُسَر َلاَقَف ءَمْجَرلا اًذه ٍةأَرْما ىَلَع نأ 0

 ةئام دلج كِئِنا ىَلَعَو ءُكْيَلَع دَر مَتعلاَو ةديلولا ءهللا باتكب اكتب فأل
 تز
 ىفتم

 0 م

 ا ْتْفَرَتْعا ٍنِإَف ءاذه ا ىلإ هدا أَي داو «ماَع ٌبيِرْعَتَو

 ." مِلْسْمِل طفلا "ذهول

 : نكي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق ي ٍتِماَصلا نب ا ْنَعَو 29 ۲

 ٍةئام ُدْلَج ركبلاب ُركبلا < ءاليبَس َنُهَل ُهَللا َلَعَج دق ؛يَنَع اوُذَخ ا

 و (ْمْجَرِلاَو ةئام دلج بّتلاب ُبْيَقلاَو «ةََس ُيْفَنَو

 .(ب) ةخسن نم ةدايز 0)

 .( ١ "”؟ه ۲/۳( ملسمو )1/۳( يراخبلا )۳(

 )۱۳۱١/۳(. ملسم )٤(



 مارملا غولب ۳1۳ دودحلا باتك ٠

 َنْيِمِلْسُملا نم لُْجَر ىتأ :لاق هذ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 9 ۳

 !هللا َلوُسَر اي :َلاََقَف ُهاَداَنَقف  ٍدِجْسَملا يِف َوُهَو - ب هللا لوُسَر

A.ا". " 

 ظ
 |: اكل لوشت اي لاف هجر ءان ىف هلع .ضرغاف فنر

 َدِهَش اَمَلَف «ِتاَرَم عبر اع لد قت ی هلع فغا هر

 : َلاَق «؟ٌنوُنُج َكبأ» :َلاَمَك ی هللا لوسَر ُهاَعَد ؛ ٍتاَداَهَش َعَبْرَأ هس

 (هوُمَجْراَف وب اوُبَهْذا» : ثلا ل َلاَقَف ءْمَعَن :لاق (؟َتْئَصخأ َْهَف» :َلاَق
 . هيلع قمم

 ىلإ ِكِلاَم ُنْب ُرِعاَم ىئ اَمَل :َلاَق #4 ٍِساَبَع ِنْبا ٍنَعَو _ 84
 اي ءال :َلاَك «؟َتْوَظَت زأ ءَتْرَمَع وأ ءَتْلَبَق َكَلَعَط :ُهَل لاق لك ىلا
 . "”َيِراَخْملا ُهاَوَر .هللا َلوُسَر

 َّتَعَب هللا نإ :َلاَقَ ٌبطَخ هنآ هڪ ٍباطَخلا نب َرَمْع ْنَعَو - ۳0
 ؛ مْجَرلا يآ ِهْيَلَع ُهَللا َلَرْنَأ اَمِيِف َناَكَف ءَباَتكلا ِهْيَلَع َلَرْنَأَو «ٌقَحلاِب ًادّمَحُم

 ىَشْحَأَف ُهَدْعَب ائْمَجَرَر ي هللا ُلوُسَر َمَجَرَق ءاَهاَنْلَقَعَو ءاَماَْيَعَوَو ءاَماَنأر
 اولضَيَف هللا ٍباَتِك يف َْمْجّرلا دِجَت اَم :ُلِئاَق َلوُقَي نأ َناَمَر سائلاب َلاَط نإ

 اذإ ىَنَز ْنَم د ىلع هللا باك يف قَح َمُجَرلا ناو هللا اأ ةضْيرف ِكْرَتِب

 .ٌفاَرِتغالا وأ ءُلّبَحلا ناك وأ ءٌةََّبلا ِتَماَق اإ ءِءاَسْنلاَو ٍلاَجَرلا َنِم ؛َنَصخ
 ولع فم

 :لوُقَي لي هللا لوُسَر ُتْغِمَس :َلاَق هو ةَرْيَرُه ْيِبَأ ْنَعَو 93 5

 ع اولا ۲ اذل ءاَهاَنَز َنَيَبَتَف ْمُكِدَحَأ هما ْتَنَز اذإ»

 ءاَهاَتز نيب ؛ ئاتلا َتَنَر ْنِإ مَ ءاهْيَلَع ٺري اَلَو ءَّدَحلا اَمْدِلْجَيْلَ تنر ْنِ

 . (IIA) ملسمو (۲۰۷/۸) يراخبلا )۱)

 .(۲۰۷/۸) يراخبلا ()
 ١7" ١(. ملسمو )۰4/۸( يراخبلا )۳(



 دودحلا باتك ۳1٤ ٠ مارملا خود

 ۳ هر م cg 6م 32- هو سه ه5

 أ اذهَو هْيَلَع ّقَمَتُم 0 قمتم (رعش نم لبحب ولو اهعبّيلف

 َدوُدَحلا اوُميِقَأ» :هللكك هللا لوسر 5 : لاق هذ ىلع نعو -_ ٧۷

 re مِلْسُم يف وهو ا ek وبأ هور «ہکنامْیآ ْتَكَلَم م ىلع

 يبن ِتّنَأ ئيج نم ٌةأَرما نأ ه8 ِنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَعَو _ ٨۸
ge 

 ا 4 نال !هللا يب أي :ْتَلاَقَف ءانّرلا نم ىلبح ّيِهَو هلع “للا

 ينيك تعض اَذِإَف ءاَهْيَلِإ ْنِسْخَأ» :لاَقَف ءاهبلو ا هللا يبن اًعدف ٬ يلع

 ىَلَص يث ءْتَمِجْرَم اهب َرَمَأ م اَمباَيي اَهِيَلَع ْتْكُشَم اهب َرَمأَ لَم ««اهب

 ثبات ْدَقْل» :لاَقَف ؟ْتَنَز ْدَقَو هللا نبت اَي اَهْيَلَع ىَلَصُتْأ : ُرَمُع َلاَقَف ءاّهْيَلَع
 ص

 لَضْفأ ْتَدَجَو ْلَمَو «ْمُهْنَعِسَوَل ٍةَئْيِدَملا لهأ ْنِم َنيِعْبَس َنْيَب ْتَمِسُق وَ ةي
 نب أوو «؟هّلِل اًهِسْفَن ٌُتَداَج نأ نم

 E لاق 48 وللا دبع نب راج ْنَعَو - 84

 ."'َرَمُع نبا ِثْيِدَح ْنِم ؛ِنْيَحْيِحَصلا» يف

 اَنِتاَيْبَأ نيب ناك :َلاَن انه ةَداَبَع نب ٍدْعَس ن ٍدْيِعَس ْنَعَو - 4

 هنأل «ملسم ظفل اذهو» :هلوقل يعاد ال :تلق )۳۲۸/۳ ملسمو )۱٠۹/۳( يراخبلا )١(

 .هفورحب هيلإ ترشأ يذلا نطوملا يف يراخبلل ظفل ًاضيأ
 دانسإو» :(518/) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )١71١/54( دواد وبأ .ًاعوفرم فيعض (۲)

 ةياور يف امك فقولا ..٠ .دودحلا اوميقأ» :هلوق يف باوصلاو فيعض ةياورلا هذه

 .5720(4) اورو ياو اع حيد

 .(۱۳۳۰/۳) ملسم (6)

 .«يبنلا» :(ج) ةخسن يف (6)

 )( ملسم )۳/۱۳۲٤(.

 .(۱۳۲۸/۳) ملسم (5)

 . (ITTY) ملسمو (؟5/8١) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب 1٥ دودحلا باتك ٠١

 هني هللا ٍلوُسَوَل دعس كلذ َرَكَّذَق مها ْنم ِةَمْأِب ٌتبَحَف ءَفْيِعَض لجو

 : َلاَقَف ءَكِلذ ْنِم ُفَعِضَأ ُهْنِإ !هللا َلوُسَر اي :اوُلاَقَف .«ةَدَح ُهوُبِرَضا» :لاَقَق

 هأَوَر .اوُلَعَمَت (ًةَدَحاَو ةَبْرَض هب ُهوُبِرْضا مت رع ئام هيف الاكْتِع اوذخا»

Eeهلصو يف فلّثخا نيكل : سس هداتسإو جام نباو ٌيِئاَسْنلاَو  

 .هلاَسْرِإَو

 ُهوُمُتْدَجَو ْنَم» :َلاَق ي ئبتلا نأ ه@ سابَع نبا ْنَعَو -_-

 ىَلَع قو ُهوُمُتْدَحَو ْنَمَو «هب لوُعْفَملاَو َلِعاَملا اولتفاف ؛ طول َلَمَع ُلَمْعَي

 الإ َنوُقْنَوُم ُهَلاَجرَو ؛ُةَعَبْرَألاَو ديا هوز َةَميِهَبلا اواو ُهوُلُتْقاَف ؛ِةَميِهَب

 . "””التخا هئف نأ

 ع عع 8 ر م ارس 7 7 1 7 2 a تے

 ابأ نأو «تّرغَو تّرض قع ئبتلا نأ ام رمع نبا نعو - ٠١5

 ِهِفقَو يف فِلُتخا هنأ الإ تام ُهلاَجِرَو ءَيِذِمْرَتلا ُهاَوَر .ٌبَرْعَو ٌبَرَض ركب
(MD 
 و

 لاق (409/1) هجام نباو )۳۱۳/٤( ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۲۲/۵) دمحأ .حيحص )١(

 قاحسإ نبا ةنعنعل رظن هنيسحت ىفف» : ظفاحلا ابقعتم (7١؟57/56١1) ةحيحصلا يف انخيش

 قرط انخيش بعوتسا مث :تلق «مهتركذ نيذلا نيرخآلا ةثالثلاو مهركذ نيذلا ةثالثلا دنع
 .ثيدحلا حيحصت ىلإ هيف صلخ سيفن ثحب يف هدهاوشو ثيدحلا

 يذمرتلاو (77/4”7) ىربكلا يف يئاسنلاو )١58/5( دواد وبأو )3٠١/١( دمحأ .حيحص (۲)

 نم» :لوألا ؛ظفاحلا امهقفل ناثيدح امه :تلق )۸٥٦/۲( هجام نباو )٥۷/6(
 لاقو (١٠*/؟) ةياردلا ىف ظفاحلا هلاق امك ىئاسنلا الإ نوروكذملا هاور «. . .هومتدجو
 وهو .يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو» :(۱۷/۸) ءاورإلا يف انخيش هيف
 يئاسنلا مهيف امب مهلك نوروكذملا هاور «عقو هومتدجو نما : يناثلاو 2٠ .الاق امك

 .(20) ءاورإلا يف انخيش هححصو

 هتبارغ عم ثيدحلا :تلق» )۱١/۸(: ءاورإلا يف انخيش لاق (15/5) يذمرتلا .حيحص (۳)
 هنع هاور دقو نيحيحصلا يف هب جتحم ةقث سيردإ نب هللا دبع نأل دانسإلا حيحص وهف
 ةدايزو هاور ام اهيف نإف ةعامجلا ةياور فلاخي ملف ًافوقوم هنع هاور نمو ًاعوفرم ةعامجلا

 .«مدقتملا ةدابع ثيدح عوفرملل دهشيو «ةعامجلا نم تناك اذإ اميس ال ةلوبقم ةدايزلاو



 دودحلا باتك_ ٠ ما مارملا غولب

 َنيِثنَخُمْلا ب هللا وسر َنَعَل :َلاَق اي ِساَبَع ِنْبا نَعَو - ۳

 اهُكِتوُيُب ْنِم مُموُجِرَخ رخأ» :َلاَقَو .هِءاَسَنلا َنِم ِتاَلَجَرَتُملاَو ءِلاَجَرلا َنِم

 . ''”َيِراَخُبلا ُهاَوَر

 اوُعْفْذا» :ِةِكك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو 2 64

 . فيض ُهُدَئَسَو ءْهَجاَم ُنْبا ُهَجَرْخَأ «اعَقذَم اَهَل ْمُتْدَجَو اَم َدوُدُحلا

 اوأَرذا» :ظفلب اقف َةَسِئاَع ِثْيِدَح حني ا ا

 E E وهو (ْمُتْعْطَتْسا ام َنيملسملا نع دودحلا

 ةردلا اوأرذا : ٍظْفَلِب ِهِلْوَق O ء] إذ َيِلَع ْنَع َيِقَهْيَبلا ُهاَوَرَو

 . ِتاَهْبَشلاب
 اوُبِيَتجا» :ِهِكَي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق 4 َرَمُع نبا ٍنَعَو 7 ٥

 ْْنَيلَو هللا ٍرْثَسِب ْرِيَتْسَيَلَف اهب ْملَأ ْنَمَف ءاَهْنَع ُهَللا ىَهَن يِتَلا ٍتاَروُداَقلا ِهِذَه
 e ا ب رو حدو ءىَلاَعَت هللا ىلإ

 ."”مّلْسَأ نب ٍدْيَر لْيِساَرَم ْنِم «اطوُملا» يف َرْهَو ءُمِكاَحلا

 )١( يراخبلا )۲۱۲/۸(.

 يف يريصوبلا لاقو» :(25/) ءاورإلا يف انخيش لاق (5/:80) هجام نبا .فيعض (؟)

 نباو دمحأ هفعض يموزخملا لضفلا نب ب ميهاربإ فيعض دانسإ اذه» :(08١/١ق) دئاوزلا

 .«ينطقرادلاو يدزألاو يراخبلاو نيعم
 ذل» :(59/8) ءاورإلا يف انخيش لاق )۳۸١/٤( مكاحلاو )۳۳/٤( يذمرتلا . فيعض (۳)

 ديزي :يئاسنلا لاق :تلق» :هلوقب يبهذلا هدر «دانسإلا حيحص» :هبقع مكاحلا لاق امل

 "سي :انخيش لاق مث :تلق «كورتم يماشلا دايز نبا

 ةبيش يبأ نبا هجرخأ (متعطتسا ام نيملسملا نع لتقلاو دلجلا اوءردا» : ظفلب

 .(جو ب) ةخسن نم ةدايز (5)

 (™TTT). ةيارلا بصن يف امك تايفالخلا يف يقهيبلا )6(

 !ًاعوفرم هدنع وهو (۲۳۸/۸) ننسلل يريهزلا هازع : هيبنت

 دعب (؟58/1) ةحيحصلا يف انخيش لاق (815/5) أطوملاو (”87”و755/5) مكاحلا .حيحص (5)

 .«الاق امك وهو ‹يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو» : مكاحلل هازع نأ



 مارملا غولب 1۷ دودحلا باتك- ٠

 فذقلا ّدَح ُباَي - ؟

 ماف ءيرذُع َلَّرَناَمَل :ثلاَك اك ةَّسِئاَع ْنَع 2 57
 ِنْيَلُجَرِ لا نآرُملا اَلَثَو كلذ َرَكَذَ ربما ىَلَع ةي هللا َلوُسَر

 َيِراْخْبلا هْيلِإ E E ا ا دخلا اوبرضف ة اا

 دعي يي أو :َلاَق ه5 ِكِلاَم نب سئ ْنَعَو - ۷
 : هلك هللا َلوُسَر هَل لاق هيما يما نب لام هلق ءامحَس ن كرش نأ
 ثاقب 3 ىل وا ب .َتْيِدَحْلا ؛َكِرْهَظ يف ٌدَحَف اَلِإَو ةَتَبلا»

 “سابع نبا يح ْنِم وحن َيِراْخَبلا يفر

 ركب اَبأ ٌتكَرْذأ ْدَقَل :َلاَق هعِنبَر نب ٍرِماَع ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - 4
 ٍفْذَقلا يِف َكوُلْمَملا َنوُبِرْضَي ْمُهَرَأ ملف ْمُهْذْعَب ْنَمَو 00 َناَمْثَعَو َرَمعَو

 . "«هعماَج» يف َيِرْوَقلاَو كلام ُاَوَر .َنْيعَبْرَأ الإ

 َفَذَق ْنَم» :ِهلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هه َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو - ۹

E)يذمرتلاو (”75/4) ىربكلا يف ذ يئاسنلاو )١177/5( دواد وبأو ۴١/١( دمحأ  
 هيفو :تلق» )٤٥/۳(: ةاورلا ةياده ىف امك انخيش لاق )۸٥۷/۲( هجام نباو )٥/۳۳(

 حرض دقو + تلق تلق )۸٤/۲( هجام نبا ننس حيحص يف هنسحو «قاحسإ نبا ةنعنع مهدنع
 يقهيبلل ةوبنلا لئالد يف امك ريكب نب سنوي ةياور نم هتريس يف ثيدحتلاب قاحسإ نبا

 حتفلا يف لوقي ظفاحلا تيأر مث )١١١/۲( يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريسو )/۷٤(
 .«هقرط ضعب يف هثيدحتب حيرصتلا عقوو) : : "1/1

 یورو «كرهظ يف دحف الإو دوهش ةعبرأ لاله اي» :هظفلو )2١1/5( ىلعي وبأ . . حيحص )۲)
 .«مالسإلا يف نعال لجر لوأ ناكو» :سنأ ثيدح نم )۱۱۳٤/۲( هحيحص يف ملسم

 .«كرهظ يف دح وأ ةنيبلا» : هظفلو (۲۳۳/۳) يراخبلا )م١

 .(أ) ةخسن نم ةدايز )٤(

 يبأ ركذ هيف سيل هنأ الإ» :(577/4) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (۸۲۸/۲) كلام . حيحص )6(
 هاور نکل ركب يبأ ركذ هيف سیلو يروثلا نع (؟00) قازرلا دبع هاورو :تلق «ركب

 لك ىلعو انه فنصملا هقاس امك هظفلو يروثلا قيرط نم (501/8) ننسلا يف يقهيبلا
 .حيحص دنسلاف



 دودحلا باتك- ٠ 1۸ مارملا غولب

 .'هيَلَع ْقَمَتُم «لاَق اَمَك َنوُكَي ْنَأ الإ «ةَماَيقلا َمْوَي َدَحلا ِهْيَلَع ُماَقُي ُهَكوُلْمَم

 ةقرّسلا َنَح ُباَب - ۴

 دي مطمن الد : هلك هللا لوسَر لاق :ْتَلاَق اهي َةَشْئاَع ْنَع _ ٠

 َظْمَلَو .مِلْسُمِ ظفللاو "وْيَلَع ُقَمَْتُم «ًادِعاَصَم رايد عند يف الإ تراس

 Reel ٍةَياَوِر ْيِفَو .«ًادِعاَضَق رايد عبر يف ٍقِراَسلا دي م 5 : ٌيِراَخُبلا

 ."70كِلذ نم ىنْذَأ وه امف اوُعْطْفَت الو ءرائيِد عبر يف ىف اًرعطفا١

 ةثالت ُهُنَمَن ُهْنَمَن َنَجِم يِف َعْطُق هي ىبئلا نأ مه َرَمْع نبا نَعَو ٠١
 ا اعلم قمتم . َمِهاَرَد

 هللا َّنَعْلا : ديك هللا لور لاق : لاق هل ةَ َرْيَرُه يب نعو - 1°6۲

 ِهْيَلَع ُقَمَتُم هدي ْعطْفْتَف لبحلا قرّر هذي ةضيبلا ٌقِرْسَي ؛ ٌقِراَسلا

 0 ع
 اضنأ

 دح يف ُعَمْشَتَأ» :َلاَق ةي هللا َلوُسَر نأ اهني َةَشِئاَع ْنَعَو 9 ۳
 َنيِذْلا "َكّلَه اَمْنِإ !ٌساَنلا 2"اَهَيأ» :َلاَقَف ءّبطَتخاَف ماف مث «؟هللا ٍدوُدُح ْنِم

- 

 ٌمِهيِف َقَرَس اَذِإَو ُهوُكَرَت ٌفيِرَضلا ُمِهيِف َقَرَس اإ اوُناَك ْمُهْنَأ ْمُكِلْبَك ْنَم

 )١( ملسمو (۲۱۸/۸) يراخبلا )۱۲۸۲/۳(.

 .(۱۳۱۲/۳) ملسمو (۱۹۹/۸) يراخبلا (؟)
 دمحم هيف ظفللا اذهب فيعض» :(58/8) ءاورإلا يف انخيش لاق (60/1) دمحأ . )۳(

 يف انخيش تيأر مث :تلق )۲٤۰۲(« ثيدحلا تحت هنايب مدقت امك يلوحكملا ا

 ا ا :لوقيو دشار نب دمحمل نسحي هبتك نم نطاوم ةدع

 . عماجلا حيحص يف هدروأ كلذل هنأكو

 .(۱۳۱۳/۳) ملسمو (۲۰۰/۸) يراخبلا (5)
 )( يراخبلا )8/۲۰۱ - 7٠١( ملسمو )۳/۱۳۱٤(.

 . «اهيأ اي» :(ب) ةخسن يف (")

 . ملسم حيحص يف امل ةقفاوم يهو «كلهأ» :(ج) ةخسن يف (۷)



 | مارملا غولب م6١ دودحلا باتك_- ٠

 .”ُْمل ُظْفَللاَو هيلع قمتم هدَحلا ِهَْلَع اوُماَقَأ ٌفيِعَضلا
- 

 َءاَمَمْلا ٌريِعتست ا تناك : ْتَلاَق د ةشئاع نع َرخآ هجو نم هلو

 . “ايب "”مطقَب هلك يتلا َرَمْأَك ءُهُدَحْجَتر

 الد نِئاخ اغ َسِنَل» : لاق ا ّيبْنلا ع هو رباج ْنَعَو _ 4

 ْنِباَو ٌيِذِمْرَتلا ه هححصو اا أ هور (ٌعْطَق سِلَتْحُم الو ٍبِهَتْنُم

(0 
 . نابح

 اا لوس تق : لاق ا جْيِدخ ِنْب ٍعِفاَر نعو 2 606

 ٌيِذِمْرَتلا 2 هَحَحَصَو .نوروكذملا 1 ارگ لر ٬رَمت يف عطف الد : لومي

0060 
 .ء داَبج ناو

 لَ هللا لوُسَر َيِت 1 :َلاَق 5# َيِبِوُرْخَملا َهَيَمَأ يب أ ْنَعَو 2 5

 + زا هللا رضوا هل ناقل حنا قلق ذب لَو ءافارِتغا فرعا دق صلب

 )٠۳٠١/۴۳(. ملسمو (۱۹۹/۸) يراخبلا )۱)

 .«اهدي عطقت نأ» :ملسم يف (0)

 .(۱۳۱۹/۳) ملسم )۳(

 (01/5) يذمرتلاو (۸۸/۸) يئاسنلاو )١178/4(« دواد وبأو (۳۸۰/۳) دمحأ .حيحص (5)
 ءاورإلا يف انخيش ركذ :تلق )۳٠١/۱١( نابح نباو )۸٦٤/۲( هجام نباو امهل ظفللاو
 هدوروب كلذ درو ريبزلا يبأ نم هعمسي مل جيرج نبا نأب هولعأ ةعامج نأ 570
 حرصي مل ريبزلا ابأ نأب ناطقلا نبا هلعأو نيقيرط نم عامسلاب جيرج نبا حيرصتب
 يف عقو عامسلاب هحيرصت نأب ناطقلا نبا ىلع ظفاحلا درب هدرو رباج نع ثيدحتلاب

 دنع امك رانيد نب ورمع هعبات دقف عبوت ريبزلا اب نأ هيلع انخيش دازو قازرلا دبع فنصم

 )4١/١١(. حتفلا يف ظفاحلا هاوقو :تلق .ثيدحلا تبثف نابح نبا
 (07/5) يذمرتلاو (87/8) يئاسنلاو )١177/5( دواد وبأو (577/9) دمحأ .هريغل حيحص (6©)

 )٤۲۹/۳(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (۳۱۷/۱۰) نابح نباو )۸٦٥/۲( هجام نباو
 ءاورإلا يف هتققح امك حيحص دنسلاف ةقث هلصو نكل لاسرإلاب يذمرتلا هلعأو»

 )551١5((4.



 دودحلا باتك ٠١ ۳۲۰  مارملا غولب

 َمِطْقَف وب َرَمْأَف ءاثالت ؤأ نْئَنْرَم ِهْيَلَع َداَعَأَف ءىلب :َلاَق تف َرَس َكَلاَخِإ

 توناو للا شا لا ىِهْيَلِإ ْبْنَو هللا ٍرِفْغَتْسا» :َلاَقَف ءوب َءيِجَر

 ُدَمْحَأَو هَل ُظْنَللاَو َدْراَد وُبَأ ُهَجَرْخَأ .ًاثالئ ههْئَلَع تت ملل : َلاَقَف بَلِ

 . "تاق ُهَلاَجِرَو َيِئاَْنلاَو

 ص اي ص

 ا :لاَقَو اشنا رازبلا E (هومسخا ۾ مث ةوعطْقاَف هب م

7 86 

 :همف لاَكَو هاَنْعَمِب هَقاَسَف ةَريَرَه نبأ ثب تيدح نم مكاحلا هج

 oV ١١١ - لاق ةا هللا لوُسَر نأ هل ٍفْرَع نب ٍنامخَرلا ٍدْبَع نَعَو :

 00 «َيِئاَسَنلا ُهاَوَر َدَحْلا ِهْيَلَع يق اَذِإ e رع الد
 )۳ .٠ e و

 و م

 يف ظفاحلا لاقو (1۷/۸) يئاسنلاو )١174/5( دواد وبأو )١97/0( دمحأ .هريغل نسح )١(

 ل لوهجم ور اذإ تلا لاف ناقد اا يف يباطخلا لاق» :(11/4) صيخلتلا
 دانسإ اذهو :تلق» :(۷۹/۸) ءاورإلا يف انخيش لاق «هب مكحلا بجي ملو ةجح نكي

 دهاش هلو «نازيملا ىف ف يبهذلا لاق امك فرعي ال هنإف اذه رذنملا يبأ لجأ نم فيعض

 : تلق «ثيداحأ برا دعب نتاضو فارتعالا هيف سيل نكل هوحنب ةريره فا ثيدح نم

 هيفو نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم ثيدح نم )۲۰٤( ليسارملا يف دواد وبأ هاورو

 هيفو )//١061( ريبكلا يف يناربطلا هاور ديزي نب بئاسلا ثيدح نم دهاش هلو فارتعالا

 هذهب ثيدحلاف لاق 0 : تلق .حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا لاقو فارتعالا

 . ملعأ هللاو يدنع نسح دهاوشلا

 ءاورإلا يف انخيش لاق (راتسألا فشك/۲۲۰/۲) رازبلاو ("81/5) مكاحلا .فيعض (۲)

 يبهذلا هرقأز لاق امك وهو :تلق .ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو» :(85/8)

 هاور كلذكو «السرم ةفيصخ نب ديزي نع يروثلا هاورو» :هلوقب ينطقرادلا هلعأ نكل

 جيرج نباو قاحسإ نبا قيرط نم هجرخأ مث هب نايفس نع ىرخأ قيرط نم يواحطلا

 نم معو هلصو نأو باوصلا وه لسرملا نأ دكؤي اذهف هب ةفيصخ نب ديزي نع امهالك

 . . يدرواردلا

 للعلا يف متاح وبأو «تباثب سيلو لسرم اذهو» :لاقو (4۲/۸) يئاسنلا .فيعض (۳)

 . 05774 مقر) يئاسنلا ننس فيعض يف انخيش هفعضو )١/٤٥۳(



 مارملا غولب ۳۲۱ دودحلا باتك-١

 ايك هللا لوسر ْنَع م صاعلا نب : ورمع نب هللا بع ْنَعَو - 1°6۸

 ا لاف ؛ِقلَعُملا ِرنَقلا ِنَع ليس هئ

 نَمَو هْيَلَع َءْيَش الق ٌةَئْبَح ْلْخَتُم
 E ؛ هلم ءٰيشب رخ

 «نجملا ن نمت َّعَلَبَف ؛ْنيِرَجلا ه هيوؤي ْنَأ َدْعَب هن ِءْيَشِب ج جَرْخ نمو فلا

 .مكاحلا ُهَحَحَصَو َيِئاَسْنلاَو َدْواَد وُبَأ ةجَرخأ (ٌمِطَقلا ِهْيَلَعَف

 امل هَل لاق يي ىبئلا نأ هلظ َةَْيَمْأ نب َناَوْفَص ْنَعَو 9 ۹

 هجّرخأ «؟هب ىِنَيَيْأَت نأ َلْبَق كِلْذ َناَك اَلَم» :ِهْيِف َعَمَسَم ُهَءاَدر َقَرَس يذلا

 . "”ُهِكاَحلاَو ٍدوُراَجلا ُنْبا ُهَحَحَصَو ؛ُةَعَبْرَأْلاَو ٌدَمخأ

 :لاَمَف ةي ئبنلا ىلإ ٍقِراَسب ءيج :َلاَق ٍرِباَج نعد 5 ا

 ْمُث ءَمِطْمَف .(ُةوُعطْقا» :َلاَق .ّقَرَس اَمْنِإ !هللا َلوُسَر اي اي :اولاقف هوُلُفا»

 رك َةَكِلاَغلا هب َءيج مث هلم . (ُهوُلُيْفا» :لاَقَف < يناثلا هب هب َءيج
 ر

 (ُةوُلُْفا» "لاف ءَةَسماخلا هب ميشا 5 ‹كلذك ةَعِباَرلا هب َءيچ هلم

eنب ِثِراَحلا ِثْيِدَح ْنِم َحَرَخأَو '*هَرُكْئَتْساَو َيِئاَسْنلاَو دوا  

 .«ةبوقعلاو هيلثم ةمارغ هيلعف» : يئاسنلاو دواد يبأ دنع يذلاو ةثالثلا لوصألا يف اذك )١(

 يف امك انخيش لاق )۳۸۱/٤( مكاحلاو )۸٩/۸( يئاسنلاو (177/5) دواد وبأ .نسح (۲)

 .5511(1) ءاورإلا يف هتنيب امك نسح هدانسإ» )٤١٠/۳(: ةاورلا ةياده

 (816/5) هجام نباو (1۹/۸) يئاسنلاو )۱۳۸/٤( دواد وبأو )٤۰۱/۳( دمحأ . .حيحص (۳)

 ةلمجو» )۳٤۹/۷(: ءاورإلا يف انخيش لاق )۳۸٠/٤( مكاحلاو )5١١/1( دوراجلا نباو

 دقو اهعومجمب ًاعطق حيحص وهو هقرط ضعب نم دانسإلا حيحص ثيدحلا نأ لوقلا

 يف لاق دقف يداهلا دبع نب دمحم ظفاحلا مهنمو مهركذ مدقت نم مهنم ةعامج هححص

 نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور ‹حيحص ناوفص ثيدح» :(717/9”7) قيقحتلا حيقنت

 وهو يذمرتلا ركذ نود (۸۸/۱۲) حتفلا يف ظفاحلا مهل هازع اذكو :تلق «'هجام

 . باوصلا

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (40/8) يئاسنلاو )١57/4( دواد وبأ .حيحص )٤(

 ثالث هنع هلو ةورع نب ماشه هعبات نکل :تلق (تباث نب بعصم) ب هفعضو» :(877)

 .«حيحص ثيدحلاف (5575) ءاورإلا يف اهتجرخ دق قرط



 دودحلا باتك ٠ ۳۲۲ مارملا غولب

 . "وسم ٍةَسِماَخلا يف َلْئَقلا َّنأ ُيِعِفاَشلا َرَكْذَو وخ بطاح
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 5 اك املك بكي وأ عَ : لاق . نعبر وش ئ نيئترج هدلجف ءَرْمْحلا

 َرَمْأَف نوئام ٍدوُدَُحْلا ٌفَحَأ :ٍفْوَع ُنْب نمخّرلا ُدْبَع َلاَقَف ءسانلا َراَشَتْسا

 . هلع فتم .ُرَمَع هب

 ةي ْنيبْنلا َدَلَج د يقع نب دولا ةضق يف رف - هض َيِلَع ْنَع

 يِفَ .يَلِإ ٌبَحَأ اًذهَو ءةَتُس ْلكَو هَنْناَمَت ُرَمْعَو ءَنْيِعَبْرَأ ركب وأو َنْيِعَبْرَأ
 ل ُهْنِإ :ُناَمْكُع َلاَقَك ءَرْمَجلا ايي هار هنأ هيلع َدِهَش الجر نأ :ِثْيِدَحلا اذه

 . ټبر ىَتَح اهي
 : رْمَحلا براش يف لاق هنأ لكي ىبتلا نع هل َةَيِواَعُم ْنَعَو 93 ۲

 ُهوُدِلْجاَف َهَئِلاَثلا برش اَذِإ م ف وا َبِرَش اإ ہت هودلجاف َبِرَش اذإ»

 اذكو «ركنم» ۳۷١(: مقر) يئاسنلا ننس فيعض يف انخيش لاق (۸۹/۸) يئاسنلا .ركنم (۱)

 . يبهذلا نع ءاورإلا يف هلقن

 هركذ .خوسنم :هلوقب يعفاشلا مامإلا هحيحصت ىلإ راشأ دقو» ءاورإلا يف انخيش لاق (۲)

 . 7760/8(1) هنع يقهيبلا

 .(/10) حتفلا يف ذ وحنلا ثيح نم اههيجوت رظناو «نينامت» : ملسم يف )۳(

 داجأل هدحو ملسمل هازع ولو :تلق هل ظفللاو (©2) ملسمو )١957/4( يراخبلا )0

 نمحرلا دبع ةصق ةدمعلا بحاص بسن دقو» :(/) حتفلا يف هسفن ظفاحلا لاق

 يف قحلا دبع مزج كلذبو ًائيش اهنم يراخبلا جرخي ملو «نيحيحصلا جيرخت ىلإ هذه
 تيأر مث : تلق «بئاسلا ثيدح يف طقف رمع عينص ىنعم ركذ معن .. يرذنملا مث عمجلا

 اذهب نيحيحصلا ىلإ ظفاحلا نم ثيدحلا وزع : ةيبلتاا (fA/N): ءاورإلا يف لاق انخيش

 ىلع هبن دق هسفن وه هنأ بيجعلا نمو هريغ هيف دلق وهس نمحرلا دبع ةصق هيف مامتلا
 . ظفاحلا نع هتلقن ام انخيش قاس مث .٩ . .هحرش يف كلذ

TTT ۱۳۳۱۹/۳( ملسم (6) 



 مارملا غولب ۳۲۳ دودحلا باتك-١

 الو ةه اذهز أ جرحا (ُهَقُنَع اوُبِرْضاَف ؛ةَعباَرلا َبِرَش اذ مث

 نَع ًاحْيِرَص َدْواَد وُبَأ كلذ َجَرْخَأَو ٌخوُسْنَم هئا ىلَع لدي اَم َيِذِمْرَتلا َرَكّذَو
 '”يِرْهَزلا )

 َبَرَض اَذِإ) :ِهللكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هن َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو 29 ۳
 . "هيلع قمتم «ةجولا يتلف ْمُكُدَح

 ماَقُت ال١ :ِةكَي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق 4 ساَبَع نبا نَعَو - 6

 . ئالار َيِذِمْرَتلا ُهاَوَر (ِدِجاَسَملا يف ُدوُدُحلا

 اَمَو ءرْمَخلا َميِرخَت هللا َكَرْنَأ ْدَمَل :َلاَ هيض سنا ْنَعَو _ 6

 . منم ُةَجَرْخَأ .رْمَت نم الإ ُبَرْشُي بارش ٍةئْيِدَمْلاب

 سنع نم يهو رنا م ا ا د یا

 كغ 5

 (155و7556/9) ىربكلا يف يئاسنلاو )١174/5( دواد وبأو (45/5) دمحأ .حيحص )١(

 مكاحلاو» )۳٤۸/١(: ةحيحصلا يف انخيش لاقو )۸٥۹/۲( هجام نباو (594/5) يذمرتلاو

 «هريغل حيحص : ينعي ناك نإ لاق امك وهو . حيحص : تلق : يبهذلا لاقو هنع تكسو

 - 97/5) دمحأ هجرخأ ىرخأ قيرط هلو ةلدهب نب مصاع يف فالخلل نسح وهف الإو

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو :تلق ( ۷

 )١586/5(. دواد وبأ (۲)

 .نيتياور نم قفلم هنكل هل ظفللاو )2١1١7/4( ملسمو (۱۹۸/۳) يراخبلا (0

 :(۳۷۹/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (۳۹/5) مكاحلاو )۱۹/٤( يذمرتلا .نسح (4)

 نسح ثيدحلاف عبوت دق هنكل ملسم نب ليعامسإ :هياورب [يذمرتلا يأ] هلعأو :تلق»

 /۲۲۱٤(«. ؟ا/١//) ءاورإلا يف هتنيب امك

.(\oVY) ملسم )( 

 )5( يراخبلا )۷/۱۳٣( ملسمو )٣/۲۳۲۲(.



 دودحلا باتك ۳۲٤ ٠ مارملا غولب

 ٌرْمَح ركسُم لك» :لاق ايب َيِبنلا نع 4 َرَمَع نبا ِنَعو 9 ٠
E E 

 ُهُريِثَك ركشا اَم» :َلاَق ل هللا َلوُسَر نأ فذ رباَج ْنَعَو 2- 4

 . "”َناَبِح نبا ُهَحَحَصَو :ُةَعَبْرَأْلاَو ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأ «ماَرح ُهُليِلَفَ

 هَل ْذَبْنُي ةي هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق اه سابع نبا نَعَو 2 ۹

 ٍةَئلاَثلا ٌءاَسَم ناك اًذِإَف ءِدَّعلا َدْعَبَو ءَدَعلاَو ءُهَمْوَي ُهْبَرْشَيِف ءِءاَقَسلا يف َبْيِبَزلا

 . “لم ُهَجَرْخَأ .ُهَقاَرْهَأ َءْيَش لصف ْنِإَف ُهاَقَسَو «ُهبِرَش

 ْلَعَجَي مل هللا ّنِإ» : لاَق كي بلا نَع هغ٤ َةَمَلَس مآ ْنَعَو 9 ٠

 . “نابج ُنْبا ُهَحَحَصَو ءَىِقَهْتَبلا ُهَجَرْخَأ (ْمُكْيَلَع َمْرَح اَميِف ْمُكءاَفِش

 َلأَس هه ٍدْيَوُس َنْب ٌقِراَط نأ يِمَرْضَحلا ٍلئاَو ْنَعَو ١

 «ءاَد اَهْنِكَلَو ءٍءاَوَدِب ْتَسْيَل اهن :لاقف ءِءاوذلل اَهْعَنْضَي رْمخلا نَع ةي يلا

 .'2اَمُهْدْيَغَو ٌدَواَد ا ملسم ا

 لْياَّصلا مُكُحَو ٍرْيِزْعَتلا ُباَب

 :لوُقَي لكي هللا لوُسَر ّعِمَس +. هنأ ه5 َيراَصنألا ؛ هدر ا ۷4

 )١( ملسم )۱٥۸۷/۳(.
 هجام نباو (۲۹۲/۲) يذمرتلاو (۳۲۷/۳) دواد وبأو ("17/8) دمحأ .هريغل حيحص (۲)

 ؛نسح هدانسإو :تلق» :(57/8) ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۰۲/۱۲) نابح نباو (۱۱۲/۲)

 . . «تاقث هلاجر» : (77/4) صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو دهاوش نم هل امب انخيش هححص مث

 ورمع نبا ثيدح نم هاور امنإو رباج ثيدح نم يئاسنلا دنع ثيدحلا رأ مل :هيبنت

 .«يئاسنلا الإ ننسلا باحصأ» )٠٠٠١/۲(: ةياردلا يف لاق ظفاحلا تيأر مث 4/2٠

 )۳( ملسم )۱٥۸۹/۳(.

 )٤( مارملا ةياغ يف انخيش لاق (۲۳۳/۲) نابح نباو ۰ ) يقهيبل .هريغل نسح )۴۷(:

 نآمظلا دراوم حيحص يف لاق مث ؟فيعض دانسإب» )۲/ :)۳١نسح» لغيره؟. 

 .(5//9) دواد ل )۱٥۷۴۳/۳( ملسم (©)



 مارملا غولب Po دودحلا باتك ٠

 ."!ويَلَع قمم «هللا ٍدوُدُح ْنِم دخ يف الإ ءِطاَوْسَأ ٍةَرْشَع قو ُدَلْجُي ال»
 ٍتائْيهلا ي يِوْذ اوُليِقَأ» : لاق 5 ّيبْنلا نأ اک ةشئاع ْنَعَو -_ ۳

 ل َدَواَد وبأ ُهاَوَر (ًدودحلا الإ ‹مهتاَرثع

 EE ىلع َمْيِق هال ُتْنُك اَم : لاق 4ط َىِلَع ْنَعَو 5

 . يراخبلا ُهَجَرْخَأ . ُهنْيَدَو َتاَم ول ُهْنِإَف ؛ِرْمَحْلا "”تِراَش الإ ءْئِسْفَت ْنِف َدِجَأ

aL١ هللا َلوُسَر لاَق ناق ل دنر نذ ديس ق  

 . ””َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو «ُةَعَبْرألا ُهاَوَر (ديِهَش وهف ؛ِهِلاَم َنوُد لف

 :لوقَي ا تغمس : هيض باّبخ نب هللا ٍلْبَع ْنَعَو '"- 5

 الو +لوتفملا هللا دنع اهيف نكف نتف نوكت» + ُلوُمَي ةقك هللا َلَوْسَو تمس

 ْنَع ُهَوْحَن ُدَمْحَأ َجَرْخَأَو ,2"َنيطْقَراَدلاَو َةَمَكْيَح يبأ نبا ُهَجَرْخَأ ؛َلِتاَقلا نک

u 7 | 

. (TTT) ملسمو هل ظفللاو )۲۱٣۹/۸( يراخبلا )١( 

 نسح هدانسإ :تلق )۳٠١/٤( ىربكلا يف يئاسنلاو )۱۳۳/١( دواد وبأ .هريغل حيحص (؟)

 .هدهاوشو هقرطل و )۲۳١۱/۲( ةحيحصلا يف انخيش هنيب ام ىلع

 . !بحاصاا : يراخبلا يف )۳(

 .(۱۹۷/۸) يراخبلا (؟)

 ام نباو (۳۱و٤/۲۸) يذمرتلاو )/١١1/9( يئاسنلاو (7557/5) دواد وبأ .حيحص ()

 .؟حيحص هدنسو :تلق» )/١15(: ءاورإلا يف انخيش لاق 61)

 .ديز نب ديعس ثيدح لبق ثيدحلا اذه ءاج (ج) ةخسن يف 69

 يف يرجآلاو )١٠١/١( دمحأ هجرخأ» )٠١7/8(: ءاورإلا يف انخيش لاق .هريغل حيحص (۷)
 لجرلا ريغ تاقث هلاجرو )١/188/١( ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو )47  ٤١( ةعيرشلا

 «هلبق يذلاب ديج دنس اذهو :تلق نايفس نب بدنج ثيدح هل دهشي نکل مسي مل يذلا
 .دهاوشلا نم ًاددع انخيش هل ركذ دقو : تلق

 يبهذلاو مكاحلا هنع تكس» )٠٠٤/۸(: ءاورإلا يف انخيش لاق )١97/5( دمحأ .هريغل نسح (۸)

 لاقو : تلق «هل دهشت هلبق ىتلا ثيداحألا نكل ظفحلا ءىيس ناعدج نبا وه ديز نب ىلعو
 . ؟ىرت امك دضتعا نكلو فيعض ناعدج نبا وه ديز نب يلعو» :هركذ امل صيخلتلا يف ظفاحلا



 داهجلا باتك_١١ ۹ مارملا غولب

 َتاَم ْنَم» :ةي هللا َلوُسَر لاق :لاق هيض َةَريَرُه 2 نع د ۷

 . هلم ُهاَوَر «قاقِن ْنِم ِةَبْعُش ىَلَع َتاَم "هب ُهَسْفَن ْتَدَحُي ملو رعي ْمْلَو

 . “ئالا ُهَحَحْصَر ءَيَئاَسْنلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ؛ْمُكْيئِسْلأَو ءْمُكِسْفْنأَو ءْعُكِلاَومَأب

 ىَلَع !هللا َلوُسَر اَي :ٌتْلُق :ْتَلاَق اَهنَأ اف َةَضِئاَع ْنَعَو 97 ۹

 نبا ُهاَوَر (ُةَرْمَعلاَو حَحلا ؛هيف َلاَثِق ال ْداَهِج .ْمَعَن» :ل لاق ؟ٌداَهِج ِءاَسَنلا

 . ترابا يف ُهُّلْصَأَو هجا

 ىلإ لَجَر اج :َلاَق © وِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - ۸۰ ٠

 :َلاَق ءْمَعَن :لاّقف «؟كاَدِلاَو ّيَحَأ» :لاَق «داهجلا يف ُهنْذَأَتَسَي ةا بتلا

 . "هيلع ْقَمَتُم «ذهاَجَف اًمهيِفف»

 .«هسفن هب» :ملسم يف )١(

 .(١16ا7/) ملسم (؟)

 ةاكشملا يف انخيش لاق )81١/5( مكاحلاو (1//7) يئاسنلاو )0 دمحأ . .حيحص (۳)

 .«؟حيحص هدانسإو) :(١١١؟/0)

 دانسإ اذهو :تلق» )٠١١/6(: ءاورإلا يف انخيش لاق (118/5) هجام نبا .حيحص (54)

 .«"نيخيشلا طرش ىلع حيحص -
 )٥( يراخبلا )٤/۳۹(.

 )5( يراخبلا )5/7١( ملسمو )١191/5/5(.



 مارملا غولب ۷  داهجلا باتك-١١

 عجزا» :دارو وحن ٍدْيِعَس يبأ ٍثْيِدَح ْنِم َدْواَد ٰيبأَو دَمخألَ

 رر هو و 5 .'00اَمُهَرِبَف اَلِإَو ؛ُكَل اذا ْنِإَف ءاَمُهْنْذُأَتْساَ

  - 1١انأ» :للي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ه5 َىِلَجَبلا ٍرْيِرَج ْنَعَو .

 ءحْيِحَص ُهُداَنْسِإَو ةَناّلَتلا ُهاَوَر ؛َنيِكِرْشُملا َنْئَب ُميِقُي ؛مِلْسُم لك ْنِم َءيرب

 "هَلاَسْرِإ يِراَخُبلا َحْجَرَو .
 ةرجه ال» :ِللك هللا ُلوُسَر لاق :لا اي سابع نبا نعو 2 5

 . يلع قمتم هيَ داَهج نكلَو «حنقلا غب
 : ايب هللا لوسَر َلاَق : لاق 5# َيرَعْشألا ىَسوُم ْيبَأ ْنَعَو - ۳

 . “هيلع قمم هللا ليبَس يف وهف يللا يه هللا ُةَمِلَك َنوكَتِل َلَئاَك ْنَم»

 : ايك هللا َلوُسَر لاق :لاق هن َيِدْعَسلا ن هللا ٍدْبَع ْنَعَو - 1

 3 ناخ. نز] خشم وح E E O م ةذخولا ْعِطَقْنَت ال١

 ءٍقِلَطْضُملا يِنَب ىلَع ةي هللا ُلوُسَر َراَغَأ 7 و اا

 نب هللا دبع كلذب اک . ْمُهَيِراَرَذ ىبسو ْمُهَتلِتاَمُم لَكَ َلَتَفَف ءَنوَراْغ مهو

Ha 02هع ر  (VD) 

 لاقو» :(؟60/١5) ءاورإلا يف انخيش لاق (۱۷/۳) دواد وبأو (07ه/) دمحأ . هريغل حيحص )۱(

 ثيدحلا نكل باصأف .ٍءاو جارد :تلق :هلوقب يبهذلا هدرو دانسإلا حيحص : مكاحلا

 .«حيحص هقرط عومجمب
 يف انخيش لاق )١55/4( يذمرتلاو (”7/8) يئاسنلاو (55/9) دواد وبأ .هريغل حيحص (۲)

 هولعأ مهنكل نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر چ دانسإ اذهو :تلق» )٠/١(: ءاورإلا

 .اهب حصي دهاوش ةدع هل انخيش ركذ مث :تلق .٠ . .لاسرإلاب

 .(ة985/0) 1 )۱۸/٤( يراخبلا (۳)

 )٤( يراخبلا )١/57( ملسمو )۱٥۱۳/۳(.

 .«رافكلا» :امهدنع (©)

 . (77/5) ءاورإلا يف هدانسإ انخيش ححصو (۲۰۸/۱۱) نابح نباو )١57/9( يئاسنلا . حيحص (5)

 .(١"هكرم) ملسمو )۱۹٤/۳( يراخبلا (۷)



 داهجلا باتك-١١ ۳۲۸ مارملا غولب

 هلك هلا ُلوُسَر َناَك :َلاَق ِهْيِبَأ ْنَع َةَدْيرُب ن َناَمْيَلُس ْنَعَو -_ 0
 َّنِم ُهَعم ْنَمِبَو «هللا ىَوْقَتِب ُهاَضْوَأ 1 ار ْوَأ] شْیَج ىلع ًارْيِمَأ َرَمَأ اإ

 َرَمَك ْنَم اوُلِتاَق هللا ٍليِبَس يِف ءهللا مشب اوُرغا» :لاق ْمُث ءارْيَخ َنْيِمِلْسُملا

 اَذِإَو ءّاديِلَو اوُلُْقَت اَلَو ءاوُلَتَمُت اَلَو ءاوُرِدْغَت الو ءاوُلُغَت 5 ءاوُرْغا «هللاب (

 َكوُباَجَأ َنُهَتَيَأَف ءٍِلاَصِح ِثالئ ىَلِإ ْمُهُمداَف ؛َنيِكِرْشُملا َنِم َكَوُدَع َتيِقَل
 لبق كوُباجأ ناف «مالشإلا ىلإ ْمُهَعذا :ْمُهْنَع فكر ْمُهْنِم لدا اًهْيَلِإ

 7 نإ .َنيِرِجاَهُملا راد ىلإ ْمِهِراَد ْنِم ٍلَوَحَنلا ىلإ ْمُهُعذ م ءْمُهْنِم

 | ىف هَل نوَ الو ٠ ؛ٌنيِمِلَسملا باراک وک نأ مهرب

 9 اب ْمُه ناف ءَنيِمِلَْسُملا َعَم وفا الإ , ءىش ءْئفلاو

 ْمُهْلِتاَقَو هللاب ْنِعَبْساَف ارب مه ناف مهن لبا كل ئاحأ مه ناف ءةيزجلا

 الق ءيت ةَمِذَو هللا َةَمْذ ْمُهَل َلَعْجَت ْنَأ َكوُداَرأَن ؛نْضِح ّلْمَأ َتْرَصاَح اَذِإَو

 ْنأ ْنِم ُنَوْهَأ ْمُكَمَمِذ اورِفْخُت نأ ْمُكْنِإَف ءَكَتْمِذ a نکلَو «لَعفَت
 ْلَب ءْلَعْمَت الف هللا مك ىلع مُر ْنَأ ٌكوُداَرَأ اَذِإَو ءهللا َةَمِذ اوُرِفَْخَت

 هل ْمُأ هللا مح ْمِهيِف ُبيصَتَأ يرذت ال َكْنِإَف ٠ كك نع

)) n 
 ُمِلْسُم هجّرخأ :٠

 َةَوْرَغ َداَرَأ اَذِإ ناك ةي ئبتلا نأ 5 ِكِلاَم نْب بْعَك ْنَعَو 2 ۷
oسو سم ه2  (TD o7 
 . "هلع متم .اهريغب ىرو

 ٌتْدِهَش :َلاَق ِنَّرَقُم نب ٌَناَمْعَتلا َّنأ لِقْعَم ْنَعَو 2 4
٤ Sc mui00  / 

 6« مهشلا لوزت ىتح لاتقلا ّرخأ راهتلا لوا لتاقي مل ادإ را هللا لوسر

 . ملسم يف امل ةقفاوم يهو (ج) ةخسن نم ةدايز )010

 ١1(. هاب مو ملسم )0

 )۱۲۸/٤(. ملسمو 2694/50 يراخبلا )۳(



 مارملا غولب ۳۹ داهجلا باتك- ١١

 ُهَحَحَصَو ءُةَناَلَتلاَو ُدَمْحأ ُهاَوَر .رَضَنلا َلْزْنَيَو «حايَرلا ٌبُهَتَو

 . "'”َيِراَخْبلا يف ُهَلْصأَو .''”مِكاَحلا

 نع ويي هللا َلوُسَر ليس :لاق هو َةَماَنَج نب ٍبْعّصلا نَعَو - ۹

 مهلا : لاق ْمِهَيِراَرْذَو مهئاسن نم َنوُبْيِصُيَف نوح .َنْيِكرشملا َنِم 4 رادلا

 . ی نقم ذهني

 مْوَي يف ُهَعِبَت لُجَرِل لاق ةا يبنلا نأ ميو ةَشِئاَع ْنَعَو 9 ٩
 . هأَوَر (ِكِرْشُمِب َنيِعَتْسَأ نل ؛ ْعِجْرا» :رذب

 يف َةَلوُبْمم ٌةَأَرْما ىأَر هل يبنلا نأ 8 َرَمُْع نبا نَعَو - 0١
 . 9هئَلَع قَفَتُم .نايبصلاَو ِءاَسَنلا لن ركنا ءهبزاَعَم ضْعَب

 خويش : ا هللا لوس َر لاق :لاَق هيف َةَرُمَس نَعو ب ۲

 E هخحص و ٌدواَد 0 هأَوَر ( ْمُهْحْرَش اوُقْيَدْساَو َنيِكِرْشُملا

 «َيِراَخبلا ُهاَوَر .ِرْذَب َمْوَي اوُرَراَبَت ْمُهَنَأ هڪ يلع ْنَعَو 7 ۳
O NET 

 يذمرتلاو )۱۹١/١( ىربكلا يف يئاسنلاو )٤۹/١( دواد وبأو )٤٤٤/٥( دمحأ .حيحص )1١(

 هدانسإو» :(07/5) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )١١7/5( مكاحلاو (0/5)

 . ؟حيحص

 )۲( يراخبلا )٤/۱۱۹(.

 ةياورو ءملسم يف امل ةقفاوم يهو «يرارذلا» :(ب) ةخسن يفو (جو أ) ةخسن يف اذك (۳)

 .«رادلا لهأ نع» :يراخبلا

 )٤( يراخبلا )۷٤/٤( ملسمو )۳/۱۳۹٤(.

 )©( ملسم )/١50٠(.

 )5( يراخبلا )۷٤/٤( ملسمو )۳/۱۳۹٤(.

 نسحلا ةنعنعب هلعأو انخيش هفعضو )١55/5( يذمرتلاو )٥٤/۳( دواد وبأ .فيعض (۷)

 )٥۹/٤(. ةاورلا ةياده رظنا يرصبلا

 .(57/6) دواد وبأو (40/5) يراخبلا (۸)



 داهجلا باتك-١١ r مارملا غولب

eT 

 د ىلع رك نم ىلع ار هلا ل ER : يِنْعَي ءِراَصنألا

 ٌيِذِمْرَتلا ۾ هحححصو ٌةَناَلَلا هأَوَر .مهيف َلَخَد ىَتَح موّرلا فص ىلَع َلَّمَح

 . ''"مِكاَحْلاَو َناَبِح نبا

 يِنَب لخت يئ هللا َلوُسَر قرح :َلاَق © َرَمُع نبا نَعَو 2 6
 .'"اهيَلَع قمتم . َعطَقَو ءرْيِضَنلا

 ٠ :ِلكَك هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَك هيض تماصلا نب َةَداَبُع ْنَعَو 5
 ُدَمَحَأ ُهاَوَر ِةَرْخَآلاَو اَيْنَدلا يف هباَحْضأ نع داوي راك لولا نإ ل
 ." ”َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو «َيَئاَسَنلاَو

 ٍبَلَسلاِب ىض هك يبنلا نأ # ِكِلاَم ِنْب ٍفْوَع ْنَعَو - ۷

 .“مِلْسُم ڌ دنع صار < درا ولا ةر لاقلت

 - لْهَج ْيِبأ لثق ةَصِق يف - هذ ٍفْوَع نب نمخرلا ٍدْبَع ْنَعَو 2 6

 ُهاَرَبْحَأَف لَك هللا ٍلوُسَر ىلإ اًفَرَصْلا مث هال ىتَح اَمهِيَمِيَسِب ُهاَرَدَئْباَف :لاق

 نباو (۲۱۲/۰) يذمرتلاو (594/5) ىربكلا يف يئاسنلاو (۱۲/۳) دواد وبأ .حيحص )١(

 حيحص :لاقو» )47/١(: ةحيحصلا يف انخيش لاق (7175/؟) مكاحلاو )4/١١( نابح
 اذه ملسأل اجرخي مل نيخيشلا نإف امهو دقو .يبهذلا هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع

 .اطقف حيحص ثيدحلاف

 .(156/6) ملسمو (۱۳۹/۳) يراخبلا (۲)
 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو )197/1١( (77”7و15/0) دمحأ .هريغل حيحص (۳)

:(AA/6)ورمع نبا ثيدح ينعي :تلق «هدعب امب حيحص ثيدحلاو «نسح هدانسإ»  

 .(557/5) يئاسنلاو )۱۸٤/۲( دمحأ هجرخأ يذلا

 .ورمع نبا ثيدح نم هدنع وه امنإو ةدابع ثيدح نم يئاسنلا دنع ثيدحلا دجأ مل : هيبنت

 حيحص دانسإ اذهو :تلق» )/٠٥(: ءاورإلا يف انخيش لاق (977وال1/) دواد وبأ )٤(
 . «يماش

 ..«لتاقلل بلسلاب ىضق هللا لوسر نأ» :هظفلو )۱۳۷٤/۳( ملسم ()



 مارملا غولب ۳۳۱ داهجلا باتك_١١

 ءاَمهْيِف َرَظَنُق :َلاَق ل :اَلاَق «؟اَمُكِئَمْيَس اَمُيْحَسَم ْلَه ؟ُهَلَتَق اَمُكَيَأ١ :َلاَمَ
 ل فتم .؟حومجلا نب ١ ورمع نب داَعمِل هبلس « هلق اًمكالک» : لاّقف

 لهأ ىلع َقيِنَجْنَملا َبَصَن لي َىَبَنلا نأ ٍلوُحْكَم ْنَعَو - ٠١48

 . "تاق ٌهلاَجرَو 49 انساوملا» ىف واح ثا ةجتخأ .نئاطلا

 . ه4 َيِلَع ْنَع ٍفِيِعَض ٍداْسإب َيِلَِمْعلا ُهَلَصَوَو
 رَمْغِمْلا ٍِسْأَر ىلَعَو كَم َلَحَد ايب يتلا نأ ه5 سئأ ْنَعَو - ۰

 ”لاَقف ةَبْعَكلا داسا لع لطخ نبا :لاَمَف ءلَجَر هَءاَج ُهَعَّرَت اَمَلَف

 . “هيلع قمتم «هولتفا»

 هنالك ِرْذَب َْوَي لكف هلك هللا َلوُسَر نأ ٍريَبج ِنْب ِدْيَِس . ا ا ااا

ceتاق ُهَلاَجِرَو ««لْيِساَرَملا» يف دوا  . 

 رْيَلُجَر ىَدَف ةي هللا َلوُسَر نأ هه نْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَعَو - ۲ ٠

 هلضاَو خص .ئذمزتلا جرحا ا َنم لُجَرِب َنْيِمِلْسُملا َنِم
 . هلم دنع

 اَذِإ َمْوّقلا ّنِإ» :َلاَق ةي بلا نأ هيض ٍةلْيَعلا ِنْب رخص ْنَعَو - ۴

 دسوا "ف وقوم َوُم ُهَلاَجرَو دود ا ت (مُهَلاَوْمأَو ْمُهَءاَمِد ور وكلم

 )١( يراخبلا )١١7/5( ملسمو )۱۳۷۲/۳(.
 ةدانسإلا حيحصا» )1۲/٤(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو )۲٤۸( ليسارملا .فيعض (۲)

 للا ىلإ يأ
 .هفعضو (7847/؟) ءافعضلا يف يليقعلا .ركنم (۳)
 )49٠/5(. ملسمو (۲۱/۳) يراخبلا (؟)

 )۲٤۸(. ليسارملا .فيعض (ه)
 ءاورإلا يف انخيش لاق «حيحص نسح ثيدح» :لاقو )١176/5( يذمرتلا .حيحص (5)

 .«ملسم طرش ىلع وهو :تلق» )/٤۳(:
 )۷( ملسم )١557/5(.

 . )/٠51”7( دواد يبأ ننس فيعض ىف انخيش هفعضو )١75/0( دواد وبأ .فيعض (۸)



 داهجلا باتك-١ ۲ مارملا غولب

 :رذَب ىراَسُأ يِف َلاَك اب يتلا نأ ه5 مِعطُم نب ٍرْيَُج ْنَعَو 2-64

 اهل ْمُهْتْكَرَتَل «ىتثتلا ِءاَلُؤَه يِف يِنَمْلَك ْمُك ءاَيَح َيِدَع ُنب ُمِعْطُملا اك وَلا
 . "'”َيِراَخْبلا ُهاَوَر

 ساطْأ موي اَياَبس انْبَصَأ :َلاَق هه َيِرْدُحلا ٍدْيِعَس بأ ْنَعَو 6

 تكلم ام لإ كلا نب ثكصنملو» :ىَلاََ هللا نأ ءاوُجَرَحَ 6
 “لش ا . ةيآلا ڪش ا

 اَنأَو ةَيِرَس كَ هللا َلوُسَر ّتَعَب ب :لاق اه َرَمْع نبا ْنَعَو 7

 ريم َرَسَع يتلا هاتی كنك «ةريثك الب اوُمِيْعَك ءِدَجَن َلَبِق مهب
 . ”هْيَلَع قمتم .ًارْيعَب ًارْيعَب اوفر

 ِسَرَمْلِل َرَبْيَح َمْوَي ل هللا ُلوُسَر ْمَسَق :َلاَق ه5 ُهْنَعَو 2
 . *”َيِراَحْبْلِل ظْفللاَو هيلع ْقَفَتُم .ًامهَس ٍلِجاَرلِلَو ءِنْيَمْهَس

 هِسَرَِل ٍنْيَمْهَس :مُهْسَأ ةا ِهِسَرْفِلَو ٍلُجَرِل َمهْسأ :هْواَد يِبِلَ
 | . ل [مْهَسَو

 س

 ةي هلا ٌَلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق "هل ديري نب نْعَم ْنَعَو 2 ۸
PEDEنشب لإ  TOCAاضم مرات وا دما  

 )١( يراخبلا )5/١١١(.

 .(۱۰۷۹/۲) ملسم (۲)

 .(۱۳۹۸/۳) ملسمو )۱۰۹/٤( يراخبلا (۴)

 . .(۱۳۸۳/۳) ملسمو )۱۷٤/٥( يراخبلا (5)

 )۲۷٣۳۳(. دواد يبأ ننس حيحص يف انخيش هححصو )۷٥/۳( دواد وبأ . حيحص )2

 .ةبحص هيبألو هلو (بو أ) ةخسن يف اذك (5)

 يف امك انخيش لاق (”17/9) يواحطلاو (۸۱/۳) دواد وبأو )٤۷۰/۳( دمحأ .حيحص (0)

 . ؟حيحص هدنسو) :(87/5) ةاورلا ةياده



 مارملا غولب ۳۳ داهجلا باتك_ ١١

 هلي هللا لوُسَر تذهش :لاَق و َةَمْلْسَم نب ٍبْيِبَح ْنَعَو - ۱۱۹

 نبا ُهَحَحْصَو ءَدُواَد وُبأ ُهاَوَر .ٍةَعْجَّرلا يِف َتْلَثلاَو ةأذَّبلا يِف َعُبَرلا َلْفَت

 . ''”ةكاَحلاو َناَبِح ُنْئاَو ٍدوُراَجلا

 ضْعَب لمني ةي هللا َلوُسَر ناك :لاق 4 َرَمُع نبا ْنَعَو ٠

 قمتم .شْيَجلا ٍةَماَع مْسِق ىَّوِس «ًةَصاَخ ْمِهِسْفْنَأل اَياَرْسلا َنِم ُتَعْبَي ْنَم
(YD) o1هلع 1  . 

 َبَئِعلاَو َلسَعلا اَئيِزاَعَم ىف ُبْيِصُن انُك : َلاَق ل ُهْنَعَو ١

 ُمُهْنِم ْذَحْؤُي ملف :َدٌواَد ئبألَو .يراخْبلا ُهاَوَر .ُهُعَْفْرَن اَلَو ُهَلُكْأَتَف

 “د ا يخش لا

 َمْوَي اماَعط اَنْبَصَأ :َلاَق “ هيب ىفؤأ ئبأ نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو _ ۲

 هَجَرخآ .فرَصَْي مث ويفك اَم َراَدْقِم هنِم ُدْخأيف ءءِيِجَي ُلُجَرلا َناَكَف ريخ
 V۷)و م م p3 J اة ےب سا ر س قر وع

 ٤ ”مِكاَحْلاَو دوراجلا نبا هحححص و «دواد وب

 ْنَم» :ِهلك هللا َلوُسَر لاق :لاق هه ِتباَن نب عِفْيَوُر ْنَعَو _- ۳

 اذإ ىَنَح «َنيِمِلْسُملا ٍءْيَف ْنِم َةَباَد ِْبَكْرَي الف رجآلا مْوَيلاَو هللاب ُنِمْؤُي َناَك

 مكاحلاو )٠٠١/١١( نابح نباو (۲۷۱/۲) دوراجلا نباو (60/) دواد وبأ .حيحص (۱)

 )۸۳/٤(. ةاورلا ةياده يف امك انخيش هححصو (1/7)

 .(۱۳۹۹/۳) ملسمو )١١١/5( يراخبلا (۲)

 .(أ) ةخسن نم تطقس )۳(

 )٤( يراخبلا )۱۱١/٤(.

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )٠١١/١١( نابح نباو )1٥/۳( دواد وبأ .حيحص )٥(

 . !حیحص هداتسإو» )٤/۸۷(:

 . هيفيو» :(جو ب) يف 050

 يف امك انخيش لاق (17/1١؟) مكاحلاو (”40) دوراجلا نباو (77/9) دواد وبأ .حيحص (0)

 .«حيحص هدانسإو» )۸۷/٤(: ةاورلا ةياده



 داهجلا باتك- ١ 4 مارملا غولب

 هذَر ُهَفَلَخَأ اإ ىَّتَح ءَنيِمِلْسُملا ءَْف ْنِم ًابْوَك ْسَبْلَي اَلَو هيف اَهْدَر اَهّمَجْعَأ
 َسأَب ال ُهَلاَجِرَو َيِمِراَدلاَو َدٌواَد وُبأ هَجَرخأ ديف (1)

 رم رج

 ُتْعِمَس :َلاَق هه حاَّرَجلا نبا ُةَدْيَبُع ْيبأ ْنَعَو 2 4

 يش يبأ نبا جرا بضع َريِمِلْسُملا ىَلَع ٌريِجُي» :ُلوُقَي كك هللا َلوُسَر

 0غ وِداتسإ ْيِفَو أ

 َنْيِمِلْسُملا ىَلَع ُرْيِجُي» :لاق صاَعلا نب ورْمَع ِثْيِدَح ْنِم َيِسِلاَيْطِلِلَو

 "”(هُهاَندَأ

 ىَعْسَي «ٌةَدِجاَو َنْيِمِلْسملا ٌةَمْذ» :'*”[445] َىِلَع ْنَع ؛نْيَحْيِجَصلا» يِفَو

 “«يُشاصفأ ْمِهِنَلَع ُرْيِجُيَر» :َرَحآ هجو ْنِمَو ْهَجاَم نبا ڌار '"”(ْمُهاَندأ اهب

 0 "تدخل ا ذق) : ءوياه 3 ثيدح نم (نْيَحْيِحَصْلا يفو

 ّنَجرخأل» : لوَقَي ب هللا لور م َعِمَس هنأ ك5 َرَمُع ْنَعَرو 2 6

 ملا ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (۲۳۰/۲) يمرادلاو (77/9) دواد وبأ .نسح (۱)

 .((۲۱۳۷) ءاورإلا يف هتققح امك نسح هدانسإ

 هل نكل فيعض هدانسإ :تلق )1165/١( دمحأو (004/5) ةبيش يبأ نبا .هريغل حيحص (۲)

 .(017/8/0) ةحيحصلا يف انخيش اهجرخ حيحص اهب وه ةباحصلا نم ددع نع دهاوش

 انخيش لاق )۱۹۷/٤( دمحأ هاور ثيدحلاو يسلايطلا دنع هرأ مل :تلق .هريغل حو )۳(

 يمثيهلا هلعأ هبو هنع لجرلا ريغ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو» :(078/5) ةحيحصلا يف
0 

 .(ب) ةخسن نم ةدايز ()

 .(498/5) ملسمو )١55/54( يراخبلا (©)

 نيملسملا ىلع ريجي» : ظفلب ورمع نبا ثيدح نم (8465/5) هجام نبا .هريغل حيحص 6

 (۲۹۸۵) هجام نبا ننس حيحص يف انخيش هححص ؛مهاصقأ نيملسملا ىلع دریو مهاندأ

 .«مهاصقأ مهيلع ريجيو» : ظفلب )۸٠/۳( دواد وبأ هاورو

 )٤۹۸/۱(. ملسمو (۱۰۰/۱) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب o داهجلا باتك ١١

 . لَم ُهاَوَر «ًامِلْسُم الإ َعَدَأ ال ىَتَح ءبَرَعلا ةَريِزَج ْنِم ىَراَصْنلاَو َدوُهَيلا

 ىلع هللا ءانأ اهم رتفتلا تلا زنا تناك لاذ نعود 113

 الي يبل ثئاكف باكر الو لْيَخِب َنوُمِلْسُملا ِهْيَلَع فِجْوُي ْمَل امم ههِلَوُسَر
 عاركلا يِف ُهَلَعْجَي َىِقَب اَمَو ِةَنَس َةَقَفَن هلْهأ ىلَع ُقِفْنُي َناَكَف ءَدَصاَخ

 . "هيلع قمم .هللا لْيبَس يف ةَدُع ؛حاّلَسلاَو

 ائْبَصْأَت ريح لكي هللا ٍلوُسَر َعَم اَنْوَرَع :َلاَق هَ ٍذاَعُم ْنَعَو - ١١07

 هأَوَر . مّنْعَملا يف اهَتَيِقَب َلَعَجَو ب نار ب ا حاول

 "هب ا ١ ُهَلاَجِرَو ءٌدواَد وب

 سيجا ال يّإ» : يب هللا ُلوُسَر َلاَق : لا هل عنا نبأ ْنَعَر - ۸
 اوال ُنْبا ُهَحَحَصَو ءَيِئاَسْنلاو را هاَوَر "' ”َلْسَرلا ی ٌسبخأ الو نْهَعلاِ

 ٍةَيْرَق اَمَيَأ» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ هن َةَرْيَرُه ْيبأ ْنَعَو 2 849
 َنِإَف ُهَلوُسَرَو هللا ٍتَصَع ِةَيْرَق امَيَأَو ءاَهيِف ْمُكْمْهَسَف ءاَهيِف ْمُتْمَقَأَك ءاَهوُمُتَتَأ
 ,VDsos sr) هسا ر 5 رام ؟ ا
 : "لسم هاوَر امكل يه مل .هِلوسَرَو هلل اهسمخ

 ةئنهلاو ِةَيزجلا باب - ١
 اَمَدَحَأ ب يبنلا نأ © ٍِفْرَع نب نمخرلا ٍدْبَع ْنَع _- ١

. (ITAA) ملسم 60 

 TVY). _ ۷1/7( ملسمو (55/4) يراخبلا (0)

 .(0157/؟) دواد يبأ ننس حيحص يف انخيش هنسحو )٦۷/۳( دواد وبأ .نسح (۳)

TT 20دربلا» ». 

 لاق )۲۳٤/۱۱( نابح نباو )35١9/0( ىربكلا يف يئاسنلاو (۸۲/۳) دواد وبأ .حيحص (6©)

 . «حيحص دانسإلا :(5157/5؟) ةحيحصلا يف انخيش

 .(۱۳۷۹/۳) ملسم (5)

 .«ةيدهلا» ىلإ (ب) ةخسن يف تفرحت (۷)



 داهجلا باتك_- ۳۳٦ ١ مارملا غولب

 Hoy ع وع )۱( و قا ا رباع م 0 ىَيْعَي

 يف قيِرط هلو ٠ يِراخبلا هاَوَر .َرَجَه سوجم ْنِم - ةيزجلا : ١
 .'"”عاطِقلا اهي ا

 اَمِيَلُس نبأ نب نافع نر ا ی م و ال

 05 ار . .ةيزجلا ۳ لاَ

 ئاللا .اَترِفاَعُم هلدع 5 اراد ب ملاح ّلُك نم ّدذخآ ْنَأ يِنَرَمَأو

 او َناَّبِح نبا هَحَحَصَو

 : لاق لك يبنلا ٍنَع هو َيِنَرُملا وِرْمَع ِنْب ٍذِئاَع ْنَعَو _ ¬ ۳
 . 9تيطْقَراَدلا ُهَجَرْخَأ *ىَلْعُي اَلَو ءولْعَي ُمالْسِإلا»

 اوُأَدْبَت ال :َلاَم لي هللا َلوُسَر نأ هو َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَر 2-64

 )۱۱۷/٤(. يراخبلا (1)

 دمحم نأل عطقنم ثيدح اذه» ا ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاق )۲۷۸/١( كلام (؟)

 هوجو نم لصتم هانعم نكل» :لاق مث «فوع نب نمحرلا دبع الو رمع قلي مل يلع نبا
 . «ناسح

 ةنعنع هدانسإ ىفو» :(45/54) ةاورلا ةياده ىف امك انخيش لاق )/١١7( دواد وبأ . نسح (۳)

 هنأكو (1817/4) يقهيبلا نئسو يزاغملا يف امك ثيدحتلاب حرص هنكل :تلق ؛قاحسإ نبا
 .(۳۰۳۷) دواد يبأ نئس حيحص يف انخيش هنسح كلذل

 (1؟141/11) نابح نباو (۲۰/۴) يذمرتلاو (750/5) يئاسنلاو )٠١١/5( دواد وبأ . .حيحص )٤(

 طرش ىلع حيحص مكاحلا لاقو» )۲٦۹/۳(: ءاورإلا يف انخيش لاق (۳۹۸/۱) مكاحلاو

 ذاعم نم عمسي مل ًاقورسم نإ :ليق دقو الاق امك وهو : تلق . يبهذلا هقفاوو نيخيشلا

 .«لصتم تباث ثيدحلاو :ربلا دبع نبا لاق دقو كلذ ىلع ةجح الو .عطقنم وهف

 .«هيلع ىلعي الو» :(جو ب) يف امأو نئسلاو (أ) ةخسن يف اذك (5)

 هدهاوشل هاوق هنكل فعضلاب هدانسإ ىلع انخيش مكحو (؟07/) ينطقرادلا .هريغل نسح )0(

 يقيرط عومجمب ًاعوفرم نسح ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو» )٠١4/0(: ءاورإلا يف لاقف
 .(؟١51/) حتفلا يف ظفاحلا هنسح ثيدحلاو «ذاعمو ذئاع



 مارملا غولب ۳۷ داهجلا باتك-١١

 (هِقَيْضَأ ىَلِإ ُهوَرطضاَف قيرط يف ْمُهَدَحَأ ْمُتيَِل اَذِإَو «مالَسلاب ىَراَصَنلاَو َدوُهَيلا
 0 هو 17

 . ةيبيدحلا ماع جرح لك يلا نأ َناَوْرَمَو َةَمَرْحَم نب ٍرّوْسِملا ِنَعَو

 Es اًده» :هْيفَو ءهلوطب َتْيِدَحلا َرَكَّذَق

 7-5 ا e عضو ىلع :ورمع ریا

 . " ”َيِراَحْبلا يف هدا , اي وبأ أ (ضعب نع هضْعَب

 هدر مل مکن م َءاج نم نأ : همفو نا ثيدح نم هْضْعَب مِلسم َجَرْخَأَو

 ؟هللا َلوُسَر اي اذه ُبْتْكَنَأ :اوُناَقَك اَنْيَلَع ُهوُمْتدَدَر ام ْمُكَءاَج ْنَمَو مُكْيَلَع

 لَعِجَيَسَف ْمُهْنِم اًنَءاَج ْنَمَو هللا ُهَدَعْبَأَف ْمُهْيَلِإ ائي َبَهَّذ ْنَم ُهْنِإ ْمَعَن» :لاڦ
 . 20ج دسم اجره هَل هللا

 ١6  2َلَثَق ْنَم» :َلاَق هلي ئبتلا نَع ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو .

 (ًاماَع َنيِعَبْرَأ ٍةَريِسَم ْنِم ُدَجوُيَل اهَحيِر ْنِإَو ءَةنَجلا َةَحِئاَر حري ْمل ًادهاَعُم

 *قراَخُبلا ُهَجَرْخَ ,

 يِمَرلاَو ٍقْبَسلا ُباَب - ۲
 ْذَق يتلا لْيَخلاِب هلك ّيبنلا َقَباَس :لاق © َرَمُْع نبا نَع 2 65

 ٍ؛ْرَمِضَن مل يتلا ليلا نب ا كاع عاد | َةَيِدَت اَهْدَمَأ َناَكَو ءءاّيمَحلا ْنِم .ُثَرِمَض

 و َقَباَس ْنَمِيِ َرَمُع ُنْبا َناَكَو ءقْيَرُر ينب ٍدِجْسَم ىلإ تلا نم

1 

 )۱( ملسم )٤/۱۷۰۷(.
 (*؟5/5) دمحأ ظفل امنإو دواد يبأ ظفل سيل اذه :تلق (87/9) دواد وبأ .حيحص (۲)

 قاحسإ نبا نأ الإ تاقث هلاجرو» )٠٠١٠/٤(: ةاورلا ةياده ىف امك انخيش لاق .ةعامجو

 . «ديج ثيدحلاف (75/5”7”7) دمحأ دنسم يف ثيدحتلاب حرص دق نكل هنعنع دقو سلدم

 )۳( يراخبلا )۲٥۲/۳(.

 )٤( ملسم )۱٤۱۱/۳(.
 )٥( يراخبلا )۱۹/۹(.

 )5( يراخبلا )۱/۱۱٤( ملسمو )۱٤۹۱/۳(.



 داهجلا باتك_ ١ ۳۳۸ مارملا غولب

 لا ةفنخ عادلا ةي 5 ىلإ ِءاَيَمَحلا َنِم :ٌناَيْفُس لاق : َيِراَخْبلا دار

 N ہم یقیرز ز يب دجسم ىلإ ةتننلا نمو ٌةَّنِس أ
 6# ےس تحرج

 يِف َّحَرُّقلا َلَضَفَو ءِلْيَخلا َنْيَب ")َقْبَس هيي بتلا نأ ُهْنَعَو _- ۷
 و كم كراك واو ديا هاو كقياغلا

 الإ َقَبَس اَل» :لكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَك هيف ة رَيَرُ ْيِبَأ ْنَعَر - ۸
 . “ناَبج نبا ُهَحَحَصَو ُهئاَلتلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر «رِفاح أ «لضُ زأ فح يف

 َوهَو ءنْيَسَرَف ّنْيَب اسرق لذا ْنَم» : لاق الب بنل نع ُْنَعَو - ۱۱۹
 درا یار دما ار اف تا ْنِإَف هب ساب الف َقِبْسَي نأ نم ك د 2ر

i A ُهُداَنْسِإَو 

 نك للا َلوُسَر ٌتْعِمَس : [لاق] هل ٍرِماَع نب َةَبْقُع ْنَعَو 2

 ْنِإ اَلأ» ءةيآلا رك ن رثعطتسا ان مهل اوُدِهلَو» :ًاَرْمَي ٍرَبْنِملا ىَلَع َوُمَو

 . “لسم اَور يم ٌىِمَرْلا َةّوَقْلا نإ لأ  ٌيِمَرْلا هوما ْنِإ الأ ٌيِمَرلا 0

 )١( يراخبلا )٤/۳۸(.

 .«قباس» ةخسن يف نأ ىلإ ريشي ام (جو ب) ةيشاح يف (۲)

 يف انخيش لاقو )٥٤۳/۱۰( نابح نباو (۲۹/۳) دواد وبأو )١151/1( دمحأ .حيحص (۳)

 . ؟حيحص» ٠ ٠١( /۲) نآمظلا دراوم حيحص

 )٤( دمحأ . .حيحص )۲/٤۷٤( يئاسنلاو (۲۹/۳) دواد وبأو )٣/۲۲۷( يذمرتلاو )5١5/4(
 نابح نباو )٠١/ )045هلاجر حيحص هدانسإو :تلق» :(5/”77) ءاورإلا يف انخيش لاق

 .«تاقث مهلك

 .«نإو» :(أ) ةخسن يف (5)

 صخلتیو» :(757/0) ءاورإلا یف انخيش لاق (۳۰/۴۳) دواد وبأو )٥٠٥/۲( دمحأ .فيعض (5)

 يف ةقث لوألاو فر ر نب كفو نيس نو نان درفت قلع تالا نأ كلذ نم

 هب مزج امم كلذو «فيعض وهف هنع هتياور نم اذهو بيرقتلا يف امك مهقافتاب يرهزلا ريغ
 امهفلاخ دقف نيذه فعض عمو ًاقلطم فيعض رخآلاو مدقت امك صيخلتلا يف ظفاحلا
 .«باوصلا وه اذهف هلوق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع هوورف تابثألا تاقثلا

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۷)

 .(16١؟؟/) ملسم (۸)



 مارملا غولب ۳۳۹ ةمعطألا باتڪ ۲

 َّنِم بات يِذ لك» : لاق لك يبتلا نَع نفض َهَرَيَرُه ئبأ ْنَع - ١١١

 . يلم هأَوَر (ماَرَح 2 مرسلا

 بلحم ْيِذ َلُكَر» :َداَرَو .ىَهَن :ِظْفَلِب سابَع نبا ِثْيِدَح ْنِم ُهَجَرْحَأَ
 , '”(رْيطلا َنِم

 ْنَع َرَبْيَخ َمْوَي ی هللا لور ىَهَْن :لاَق هه ٍرِباَج ْنَعَو - "٠
 ٍظْمَل ْيِفَو 4 ِهْيلَع ٌقْمَتُم .لْيْحلا موُحَُل يِف دذا ءةَيلْهألا رْمُحلا مول ف ۶

 ر ا ل
 . صح رو ٠ ؟”ِتِراَخْبْلل

 َعْبَس ةي هللا ٍلوُسَر َعَم اَنْوَرَغ :َلاَق ىفزأ ئبأ نبا نَعَو 2 ۴
 . “ع قمم .داَرَجلا لكا ءِتاَرَرَع

 اًهكِرَوِب َتَعَبَف اَهَحَبْدَ :َلاَك  بئوألا ٍةَصِق يف - س ّنَعَو -_ ٤

 . يلع قمم .ُهَلبََف ةي هللا ٍلوُسَر ىلإ

 ۲۷( ملسم )۳/۱٥۳٤(.

 )١6:١(. ملسمو (17/0) يراخبلا (۳)

 أ ةرابعلا هذهو «يراخبلا ظفل يفو» :(ج) :ةخسن يفو (ب)و (أ) ةخسن يف اذك (6)
 )/١16457(. ملسمو (۱۱۷/۷) يراخبلا )(ه)(

 )5( يراخبلا )//١186( ملسمو )٠۱٥٤۷/۳(.



 ةمعطألا باتك_ ١١ 6 مارملا غولب

 لف نع ةي هللا َلوُسَر ىَهْن د :لاق 4 سابَع نبا نَعَو _

 وأو ا هأَوَر .ٍدَرِصْلاَو «دهذهلاو ةَلْحَتلاَو َقَلْمَتلا : باّودلا ن نم عز

 5 نبا هَححصَو كراك

 ا هيأ اور 7 :َلاَق 2 هللا شر ٠ 40 :ُتْلُق ءْمَعَن :َلاَق

 . "انج ناو ٍِراَكبلا ةحخضَو

 آل لقط :َلاَقَك ؟ِقنُفلا ٍنَع ليس هنأ ” ا َرَمُع ِنْبا ِنَعَو _-- ۷
 وز

 :هدنع خيش َلاَقَف ءَهَبَآلا ¢... . “آرا ّلع] امّرحم لإ یی آم ىف د

 ْنِم ةَيِبَح [اهنإ]» :َلاَقَف كي بلا َدْنِع َرِكُذ :ُلوُقَي هو َةَرْيَرُه اأ ُتْعِمَس

 ۰ ف ُهداَنْسِإَو «دواڌ أ هج رخأ «ثئاّبْخلا

 ةَلاَلَجلا نَع هي هلا ُلوُسَر ىَهَت :َلاَ #4 َرَمُع نبا نَعَرو 14

 يف انخيش لاق )557/١7( نابح نباو (”5//51) دواد وبأو (۳۳۲/۱) دمحأ .حيحص )١(

 . ؟نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق» )١57/8(: ءاورإلا

 (؟57؟/5) يذمرتلاو )١191/0( يئاسنلاو (”00/9) دواد وبأ (۳۱۸/۳) دمحأ .حيحص (۲)

 يف يذمرتلا هنع هلقن يراخبلا حيحصتو (۲۷۷/۹) نابح نباو (۱۰۷۸/۲) هجام نباو

 ىلع حيحص :مكاحلا لاقو» :(؟57/5) ءاورإلا يف انخيش لاقو (۲۹۷) ريبكلا للعلا
 نأل هدحو ملسم طرش ىلع وه امنإو يبهذلا هيلع تكسو :تلق .نيخيشلا طرش

 .؟يراخبلا هل جرخي مل رامع يبأ نب نمحرلا دبع

 . وا :(أ) يف )۳(

 .(أ) ةخسن نم ةدايز )٤(

 .دواد يبأ ننس يف الو دمحأ دنسم يف تسيلو (ج) ةخسن نم ةدايز ))

 لاقو» )١55/8(: ءاورإلا يف انخيش لاق ("05/9) دواد وبأو (۳۸۱/۲) دمحأ .فيعض (9)

 ىسيع هتلعو : تلق . . فعض هيف دانسإ وهو دانسإلا اذهب الإ وري مل ثيدح اذه : يقهيبلا

 لوهجم وهف مسي مل ةريره يبأ نم هعمس يذلا خيشلاو نالوهجم امهنإف هوبأو ةليمن : نبا

 .؟(655/5١) صيخلتلا يف ظفاحلا هرقأو .كاذب هدانسإ سيل :يباطخلا لاق اذهلو ًاضيأ



 مارملا غولب ۳4١ ةمعطألا باتك_ ١؟

 “ىيا ُهَئَسَحَو ءَىَئاَسْنلا الإ ُةَعَبْرألا ُهَجَرَخَأ .اَهناَبْلأَو

 - َيِشْحَّولا راجل ةصَق يِف - "[4] َةَداَتَق ئبأ ْنَعَو 2 ۹
 . "لَ فم 5-3 .هلك ىبنلا نم لك

 ِدْهَع ىلع اَنْرَحَت :ْتَلاَق ايي ركب ْيِب ِتْنب َءاَمْسَأ ْنَعَو 2-3

 . يلع قمتم .ُانْلكَأَك اسرق كي هللا ٍلوُسَر

 ةَدِاَم ىلع ْتَضلا لكأ :َلاَق © سابع نبا نَعَرو -_-- 1١
 ٠ لع متم. شا لوسَر

 َلَأَس ًابيط نأ "”[4] َيِشَرُقلا َناَمْثُع نب نمخزلا ٍدْبَع ْنَعَو _ ۲
 أ .اَهِلْبَق ْنَع ىَهتَف ِءاَرَد يِف اَهْلَعْجَي عَدْمَصلا ِنَع لك هللا َلوُسَر

 . “ئالا ُهَحَحَصَو ؛ُدَمْحَأ

 حْئاَبْذلاَو ٍدْيَّصلا ُباَب ١
 َدَخَنا نَم» :ِهلَك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ف ةَرْيَرُع بأ نع 2 ۳

 (طاَريِق موي لک هرجا ن نم ضصَقَتنا ؛عرز وَ ءديص وَ ٌةَيِشاَم َبْلَك الإ اک

E 
 فتم

 انخيش لاق )٠١74/5( هجام نباو )۲۷۰/٤( يذمرتلاو )۳١۱/۳( دواد وبأ .هريغل حيحص (۱)

 قاحسإ نبا ةنعنع هيفو :تلق .بيرغ نسح :لاقو» :(١١؟8/5) ةاورلا ةياده يف امك
 يف اهتجرخ دهاوشو ىرخأ ًاقيرط هل نإف حيحص ثيدحلاو نسح دواد يبأ لتس کل

 56١85(4.  ؟7٠6) ءاورإلا

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (۲)

 )۳( يراخبلا )٠4/4  ۳١( ملسمو )۸۹۹/۲(.
 .(1541/) ملسمو (١؟1/90١/) يراخبلا (5)

 (oto\). ملسمو (۲۰۳/۳) يراخبلا ()

 .(أ) ةخسن نم ةدايز (5)
 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )5١١/5( مكاحلاو (149و457/0) دمحأ .حيحص (۷)

 . ؟حيحص هدانسإو» )۲۷٤/٤(:

 .هل ظفللاو (۱۲۰۳/۳) ملسمو (158/5و175 - )/١75 يراخبلا (۸)



 ةمعطألا باتك  ١؟ ۳4۲ مارملا غولب

 اَذِإ' :الك هللا لوسَر يل لا : لاق هڪ متاح ِنْب ٍيِدَع ْنَعَو - 4

 ْنِإَو ُهْحَبْداَف اّيَح ُهَتْكَرْدَأَف َكْيَلَع ٌكَسْمَأ ْنِإَف ءهللا شا ِرْكْذاَف َكَبْلَك َتْلَسْرَأ

 دقو ؛ ر الك كلك دق كنغر انو لك ُهْنِم لكي ملو ءَلَتَق ْدَق ُهَتْكَرْدَأ

 ّركذاف 'َكَمْهَس َتْيَمَر نإ لَم اَمُهَيَأ يرذت ال كنف ءلُكأت الف لعق

 َتْنِش ْنِإ لكف َكِمْهَس رئ الإ هيف ذجت ْمَلَف ؛ًامْؤَي ٌكْنَع َباَغ نِ هللا سا

 . لسم طفل اًذهَو هيَلَع ْنَقَتُم «لُكأت الف ِءاَملا يف ًاقيرت ُهَتْذَجَو ْنِإَ

 ٍدْيَص ْنَع هك هللا َلوُسَر ُتْلأَس :َلاَ ””[445] َيِدَع ْنَعَو 9 6

 هْنِإَف َلَعَقَف ٍهِضْرَعِب َتْبَصَأ اَذِإَو لكف ِهَدَحِب َتْبَصَأ اَذإ» :َلاَقَف ؟ضاّرْعِملا

 (*!ٍتراَخُبلا ُهاَوَر «رکأت ال ٌذيِقَو

 َتْيَمَر اذ :َلاَق لَك ّيبتلا نَع ه َةَبَلْعَت ئبأ ْنَعَو 2 5

 0 ُهَجَرْخأ نشي 3 ام ٍ؛ُهْلُكَف ُهَتْكَرْدَأَف ْءَكْنَع َباَكَف كِمْهَسِب

 امْوَق نإ :هكك يبنلل اولا ًامْوَم نأ : اهي ٌةَسِئاَع نَعَو - ١1

 هللا اوُمَس» :َلاَقَق ؟اَل مآ ءِهْيَلَع هللا َمْسا اوُوَكّذَأ ْيِرْدَن ال ءمخّللاب اََنوُتَأَي

 ©0ٍيِراَخُبلا ُاَوَر ُهوُلُكو مشا هيلع
 ىَهْن هلك هللا َلوُسَر نأ ه5 َِنَرُملا ٍلْفَعُم ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 2-4

 دوك اهتكلو ادع كت الَو ءًادْيَص ديِصَت ال اهَنِإ» :َلاَفَو ءٍفْذَحلا نع

 . ململ ا هوتلغ ا

 .«كمهسب» :(ج) يف )١(

 .(191/) ملسمو (۱۱۳/۷) يراخبلا (۲)

 .(ج) نم ةدايز (۳)

 )6( يراخبلا )/١١5/9(.

 )١6177/0(. ملسم )هه(

 )5( يراخبلا )/9/١7١(.

 )۷( يراخبلا )/١١7/8( ملسمو )۱٥٤۸/۳(.



 مارملا غولب ۳4 ةمعطألا باتك - ١

 ائْيَش اوُذِخَتَت ال» :َلاَق يي بتلا نأ 2 سابع نبا نَعَو 48

 ا هاَوَر ؛ًاضَرَغ حولا هيف

 رجب ًةاَش ثخ َةَأَّرْما نأ # ِكِلاَم نب بْعَك ْنَعَو 2 6١

 . '"”يراخبلا ُهاَوَر .اًهِلْكأِب َرَمْأَك كلذ ْنَع ةي يتلا َلِئْسَن

 رها اما :َلاَق هي يبنلا ِنَع 4 جْنِدَح نب عقار ْنَعَو - ١
 ْمْظَعَف :ُنَسلا اَمأ ءَرْفَظلاَو ٌّنَسلا لكف ءِهْيَلَع هللا ُمْسا َركْذَو ملا

O E ENE AU, 

 نأ ل هللا لوسَر ىه :لاق ا هللا ٍدْبَع نب رباَج ْنَعَو 5

 ل اور .ًارْبَص تاودلا نم ا و

 ْنِإ» : لك هللا لوُسَر لاق :لاق ب سؤ ن ٍداَدَش ْنَعَو _ ۴

 ْمُتْحَبْذ اَذِإَو ءةلثقلا اوسخ ملف اذا ءءْيَش لک ىَلَع اا َبَتَك هللا

 . لَم ُهاَوَر هَتَحِيِبَذ ْحِرْيْلَو ُهَتَرْفَش ْمُكُدَحَأ ٌدِحْيْلَو « حبذلا اا

 ١4 لكك هللا َلوُسَر لاق :لاق هل ّيرذُخلا لْيِعَس ا ْنَعَو :

  6ملسم )/١559(.

 )0( يراخبلا )/١١9/9(.

 يف امل ةقفاوم يهو «ةشبحلا» :(ج) ةخسن يفو ؟«شبحلا» :(ب)و (أ) ةخسن يف (۳)

 . نيحيحصلا
 )۱١۵۸/۳(. ملسمو (۱۱۸/۷) يراخبلا (5)

 . ؟لتقي» دبي حصر ا راجل حقا ياو و 00 )0(

 ١ :(أ) يف )03

 او )9

 .«ةحبذلا» :(ج) يف (4)

 )9( ملسم )۱٥٤۹/۳(.



 ةمعطألا باتك ١؟ م ع مارملا غولب (

 ١2 ب“ ت و ا ور ےک قف
 ا نبا هححص و «دمحاأ هاوَر «همأ ةاك اک نينجا ءاکْذ»

 هيِفكَي ُمِلْسُملا» :َلاَق هلك َيبَلا نأ 48 ساّبَع نبا نَعَو _ ٥

 ةَجَرخأ «لكأيل م ؛ْمَسْيلُف ؛ علف نيج يمسي ْنَأ ين نف هما

 فْيَعَض ىا َوَهَو .ٍناَئِس نب ديزي نب Sy ٍهِداَنَسِإ يفو ّيِنطْقَراَدلا

 ًافوُقْوَم ٍساَبَ 2 ىلإ حْيِحَص ٍداَئْسِإِب يقارلا د حلا را“ وحمل

Eملسملا ةي كيلا : ٍظَْمْلب ب ؟هْيِساَرما يف ٌدواَد 0 دنع دِهاَش هلو  

 ا َدوُْتَوُم ُهَلاَجِرَو «زكذَي ْمَل مآ «اهْيَلَع هللا َمْسا َرَكَذ لالخ

 يجاضألا با 7

 ا نا اع ولا نب ىلا حد 11٦

 ا قل ى يفو ا قق

 ءاورإلا يف انخيش هححصو )۲٠۷/۱۳( نابح نباو (۳۹/۸۳) دمحأ .هريغل حيحص (۱)

 يف امك هقرطل ظفاحلا هححصو .هحيحصت ظافحلا نم ةعامج نع لقنو )۱۷0/۸(

 )٠١۷/٤(. صيخلتلا

 «هفقو ظافحلا بوصو» )۲٠٠٦/۲(: ةياردلا ىف ظفاحلا لاق )١97/5( ینطقرادلا .فيعض (۲)

 .«هعفر يف هللا ديبع نب لقعم أطخأ» :(187/5) ةيارلا بصن يفو :تلق
 . ظفاحلا لاق امك حيحص هدانسإو :تلق )٤۸١/٤( قازرلا دبع .حيحص (۳)

 . «اهيلع» : (ج) يف )€)

 هلقن امك )۱۸۳/٤( ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق (۲۷۸) ليسارملا يف دواد وبأ .فيعض ()

 هل فرعي ال يسودسلا تلصلا نأ لاسرإلا عم هيفو :ناطقلا نبا لاق» : ليسارملا ققحم

 .هةديز نب روث ريغ هنع ىور الو اذه ريغب فرعي الو لاح

 .(١هه5) ملسمو (ITIN) يراخبلا (0

 يراخبلا رصتخم يف انخيش لاقو (۱۲۸/۷) ًاقلعم يراخبلا هركذ .هريغل حيحص (090
 ًادهاش هل ركذو ظوفحمب سيل هنأ ىلإ راشأو هحيحص ىف ةناوع وبأ هجرخأ» :(551/)
 لاق امك هيف تفلت وهو ليقع نب هللا دنه هلم ىقو ةريزه ىبا وأ ةقئاغ كيذحم نم

 .ثيدخلا نسح هنأ انخيش دنع حجارلا نكل :تلق «ظفاحلا



 مارملا غولب to ةمعطألا باتك-١

  o Q7ر ېو هلو هع 8 7 0. ةمكيس ب 9 ١

 بسلا َلْدَب ِةَئَلكُملاِب نيَئْيِمَت : (هحيحص» ىف َةَناَوَع ئِبأِلَو .

  ۶ ۰° 7و ٌمَءم ه  Eو رثرع ۲

 . كأ هللاَو هللا مسي» :لوقيو :ملسمل ظفل يِفَو

 كْرْبَيَو ءٍداوَس يف ْأطَي ءَنَرْفَأ شبك َرْمَأ : اه َةَمِئاَع ِثْيِدَح ْنِم هلو
 دخ مث «ةيذملا يِذَحْها» :َلاقَف وپ يخيل اوس يف ريو ءداَوَس يف
 «دمحم لاو دمحم نم ْلَبْمَت َمُهْللا هللا ا :لاَقَو هب 4 ا

 رك دمحم 2 نمو

 َناَك ْنَم» :ة هللا َلَوُسَر لاق :لاق هنَظ َةَرْيَرُه يب ْنَعَو /١٠١٠61 

 هَحَحَصَو ءُهَجاَم ُنْئاَو ديا كور 'اًناَلَصُم َنَبَرُمَي الق ؛ حضي لَو ل

 . هَمْفَو ُهُرْيَغ ُةَمَِألا َحْجَر نكل ُمكاَحْلا

 َعَم ىحضألا ُتْدِهَش :َلاَق هذ َناَيْمُس نب ٍبْدْنُج ْنَعَو 26
 :َلاَقَف ءْتَحِبُد دق مَع ىلإ َرَظَن «ساتلاب ُهَتاَلَض ىَضَق اّمّلَف ءو هللا َلوُسَر

 نال ا الا ا ا ل ل لا نا ولا
 . هيلع منم «هللا مشا

 ا هللا لوُسَر اَنْيِف انف دف ماف : لاق م بزاع نب ِءاَوَمْلا نعو - ١4 ١

 ُنْيَبلا ٌهَضيِرَملاَو ءاَمْرَوَع ُنَيَبلا ُءاَرْوَعلا :اًياَحَضلا يف ُروُجَت ال ٌعَبْرَأ» :َلاَقَق

 عقو نكل قازرلا دبع قيرط نم هجام نبا هجرخأ دقو» )٠١/٠١(: حتفلا يف ظفاحلا لاق (1)

 .«ىلوأ لوألاو نيسلا لدب هلوأ ةثلثمب نينيمث ةخسنلا يف

  (۲)ملسم )0//١15601(.

 )۳( ملسم )٠٥۵۷/۳(.
 انخيش هنسحو (۲۳۲ )۲۳۱/٤  مكاحلاو )٠١55/5( هجام نباو (۳۲۱/۲) دمحأ .نسح )٤(

 ٦۷(. ص) رقفلا ةلكشم ثيداحأ حيرخت يف

 .هل ظفللاو )٠٠٥١۱/۳( ملسمو (۱۳۲/۷) يراخبلا )٥(



 ةمعطألا باتك ۳٤٦ ١5 مارملا غولب

 خا هاَوَر (ىقنَت 2 ل 5 ةريسكلا 3 اًهُعْلَظ ُنَيَملا ًءاَجْرَعْلاو ءاَهِضَوَم

  DIATEےب ماش )۲
 ناّبح م ْنِبأَو ٌيِذِمْرَتلا ه هححصو أ را

 الإ اوُحَبْدَت ال» :ِلكَي هللا ُلوُسَر َلاَق :لاَق ه4 رباَج ْنَعَو _ ٩

 -_ هأَوَر «(نأَضلا نم ةَعْذَج اوُحَبْلَتَف ْمُكْيَلَع ٌرْسْعَي ْنَأ الإ ( ٌةّنِسُم

 َنْيَعلا َفِرْشَتْسَت نأ ةي هللا ُلوُسَر َرَمَأ :َلاَق هه ىلع ْنَعَو 2-60١
col0 “د وثم سامري“ ورد هم س م # ومد  

 لو یک 3 ءةَربادم الو ءةلباقم الو «ءَءاَرْوَعِب ّىحضن الو َنذألاَو

 0 اما
 .٠ 8ع رل

 . "كالا َناَّبِح ُنْباو َيِذِمْرَتلا ُهَحَحَصَو ُةَعَبَأْلاَو ُدَمَْحَأ ُهَجَرْخَ

 نأ لكي هللا ُلوُسَر ْيِنَرَمَأ :َلاَق ه5 بلاط نأ ِنْب َيِلَع ْنَعَو - ۱۱۲

 اَلَو َنْيِكاَسَملا ىَلَع اَهَلاَلِجَو اَهَدوُلُجَو ا َميْقَأ ْنَأَو ههِنْذُب ىلع موق

 .٠ يلع قمتم .ًائيَش اَهْنِم اَهِتراَرِج يِف يطغأ

 زاب هللا لوسَر َعَم اًنْرَحَن :لاق #4 هللا ِدْبَع نب ٍرِباَج ْنَعَو _ ۳

 .«ةسمخلا هاور» :(أ) ةخسن يف امأو (ج)و (ب) ةخسن يف اذك )١(

 نباو (5:/86) يذمرتلاو (Y1€EN) يئاسنلاو (۹۷/۳) دواد وبأو )۲۸٤/٤( دمحأ . حيحص )۲)

 :تلق» :(751/5) ءاورإلا يف انخيش لاق )710/١( نابح نباو (١6١٠/؟5) هجام

 . ؟حيحص هدانسإو

 لاطأ دقو سلدم هنإف ريبزلا يبأ ةنعنعب هلعأو انخيش هفعض )١1550/0( ملسم .فيعض (۳)

 )١51/١(. ةفيعضلا رظناف سفنلا هيف

 )٤( «ءامرخ الو» :(أ) ةخسن يف .

 صيخلتلا يف يه اذكو «ءاقرش الود : جيرختلا رداصم يفو «ةثالثلا لوصألا يف اذك (8)

 )٠/4 ١8٠(. فنصملل

 نباو (85/5) يذمرتلاو )۲۱٣/۷( يئاسنلاو (۹۷/۳) دواد وبأو (۱۰۸/۱) دمحأ .فيعض (5)

 نأ انرمأ» :لوألا هرطش الإ انخيش هفعض )۲٤۲/۱۳( نابح نباو )٠١١6١/5( هجام

 ءاورإلا رظنا .نسح دانسإب هجام نبا دنع ًاقيرط اهل نإف «نذألاو نيعلا فرشتسن

 ۱۷١(. ص) يذمرتلا ننس فيعضو (4 مقر ثيدح) ةاورلا ةيادهو 20)

 .(405/5) ملسمو (۲۱۱/۲) يراخبلا (۷)



 مارملا غولب م ةمعطألا باتك_ ١

 . يلم ُهاَوَر .ِةَعْبَس ْنَع َةَرَقَبلاَو قَعْبَس ْنَع َهْنَدَبْلا :ةيبْيَدُحلا ّماَع

 ٍةقْيِقَعلا باب - ۳

 ٍنْيَسُحلاَو ِنَسَحلا ِنَع ْنَع ةي يتلا نأ م ٍِساَبَع ِنْبا ِنَع - ١١5

 .قحلا دْبَعَو دوراجلا ناو ا نبا E واد وُبأ هأَوَر اشيك اشيك

 ر سن يح ْنِم َناَبِح ُنْبا ا ع : 5 م وُبَأ َحَجَر نكل

 4 EE صو قفل 4 هأَوَر 8C راجل ١ نعو داناش ناتاش مالغلا

 0 د ةّيِبْعَكْلا ززک 1 نع YS ا َجَرْخَأَو

 م رم مال 15 "لا ا هللا لس 90 فو َةَرَمَس نعو -_ 1

 06 ا هأَوَر (ىَمَسيَو يلو ءهِعباس م موي هلع بذ ِهِتَقيِقَعِب

 . *7َيِذِمْوَتلا ه هححصو

 .( 20 ملسم )۱(

 )۳۷۹/٤(: ءاورإلا يف انخيش لاق (۲۲۹/۲) دوراجلا نباو (۱۰۷/۳) دواد وبأ .حيحص (۲)

 صيخلتلا يف ظفاحلا لقنو :تلق ؟يراخبلا طرش ىلع حسم دانسإ اذهو :تلق#»

 دنع ةديرب ثيدح وه ححصو ديعلا قيقد نباو نكسلا نبا نع ًاضيأ هحيحصت )١51/5(

 .؟نيسحلاو نسحلا نع قع» : ظفلب )//١15( ىئاسنلا

 مهلكو :تلق» :(981/؛) ءاورإلا يف انخيش لاق )١15/15( نابح نبا .هريغل حيحص (5)
 انخيش هححص مث : تلق «هنعنع دقو سلدم ةداتق نأ الول نيخيشلا لاجر نم تاقث

 )550/١(. نآمظلا دراوم ىف امك هدهاوشل

 حيحص هدانسإو :تلق» )۳۹١/٤(: ءاورإلا يف انخيش لاق (47/4) يذمرتلا .حيحص ()
 .املسم طرش ىلع

 .«ةسمخلا» :(أ) ةخسن ىف (6)

 هجام نباو )۹۸/٤( يذمرتلاو )/١55/9( ىئاسنلاو ١٠١8( “) دواد وبأو ("81/5) دمحأ (5)

 )/230١53(. ءاورإلا ىف هدهاوشو هظافلأو هقرط ًابعوتسم انخيش هححص :تلق )٤/۳۹۰(.
 1 .«ةسمخلا» :(أ) ةخسن يف (۷)

(A)نباو )۱۰۱/٤( يذمرتلاو )/١77/190( يئاسنلاو )/٠١5( دواد وبأو (//5) دمحأ . حيحص  

 .«حيحص هدانسإو» )54//١71(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو ١( 57٠/؟) هجام



 روذنلاو نامُيآلا باتك -7 مارملا غولب

 روُذَنلاَو ِناَمْيآلا ُباّتِك -

 ّنْب َرَمُع َكَرْذأ هنأ 85 هللا ٍلوُسَر ْنَع © َرَمَع نبا نع _ ۷

 َّنِإ اَلأ» : ةي هللا ُلوُسَر ْمُهاَداَتَف ءِهْيبأب فِلْحَي ُرَّمْعَو 0 يِف باطَخلا

 ةف وأ ءهللاب فِلحَيْلَق ًافِلاَح َناَك ْنَمَق < «ْمُكِئاَبآب اوُفِلَْحَت نُ ْمُكاَهْنَ هللا

 . 'ِهْيَلَع قمتم

 ال» :''[ًاعوُفْرَم] ه5 َةَرْيَرُه ْيبَأ ْنَع َيِئاَسَنلاَو َدْواَد ئبأل ِةَياَوِر ْىِفَر

 الو "٠ للاب الإ اوُمِلْحَت الو ءِداَدنَألاب اَلَو ءْمُكِتاَهَمَأب الو ْمگیاباپ اًُمِلْحَت
 . 40َنوُقِداَص منَ الإ هللاب | هل

 » :لل هللا ُلوُسَر َلاَق : لاق يفض ر َرْيَرُه يبا ْنَعَر -_ ۸

 «فِلختسملا ِةّيِن ىلع ُنْيِمَيلا» : ةياَور وو .«كْبحاَص هب َكُفَدَصُي ام ىلع

 ٠. ملسم ا 4 (6)

 ٩۹ _- هلك هللا َلَوُسَر لاق : لاق هيض َةَرُمَس نب نامخرلا ِدْبَع ْنَعَو :

 .( 260 ملسمو (T/۸) يراخبلا ()

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۲)

 .(ج) ة ةخسن نم تطقس (۳)

 امك نيخيشلا طرش ىلع انخيش هححصو )٥/۷( يئاسنلاو (777/0) دواد وبأ . . حيحص )€)

 .(۱۸۷/۸) ءاورإلاو (”59/5) ةاورلا ةياده يف

 )6( ملسم )۱۲٤۷/۳(.



 مارملا غولب 4۹ روذنلاو نامُيألا باتك-۳

 ِتْئاَو ءَكِنيِمَي ْنَع ْرْفَكَف ءاَهْنِم ًارْيَح اَهَرْيَغ َتِيَأَرَف ءِنيِمَي ىَلَع َتْفَلَح اَذإَو»
 ٌدْيَح َرُه يذلا تئاف» :َيِراَخْبْلِل ٍظْفَل ئِفَو .''هِئَلَع قمم ريخ وُه يذلا
 تئا 5 Oe ْنَع ْرَفَكَق» :دواد 2 ةياوَر يفو !0َكِنْيِمَي نع ْرْمَكَو

 . "”حْيِحَص اَهُداَتْسِإَو ريخ وه ْيِذلا

 َفَّلَح ْنَم» :َلاَق لَك هللا َلوُسَر نأ © َرَمُع نبا نَعَو ١١7٠-2
 ا رالاو أ هأَوَر (ِهْيلَع تلح الق هللا ا نإ :لاَقَف ءنيِمَي ىَلَع

 , 20ناَبِح م نبا ةححَصَو

 .ال» :ِهلَع ىئبنلا ُنْيِمَي ثئاك :لاق #4 َرَمَع ِنْبا نعو ١٠١7١

 . "يِراَخُبلا ُهاَوَر 'بوُلُقلا ِبْلَقُمَو
 يلا ْيِباَرُعَأ ءاَج :لاَق © ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - "١١

 :ُتْلُج :هيفو «ٌثيدَحلا َرَكْذَف ؟هئاّبكلا ام ! هللا لوس اي :لاَقَف هِي ّيبنلا

 اَهيِف َوُه ءٍمِلْسُم ئِرْما َلاَم "ْمِطَتْفَي يذلا» . ؟ُوُمَعلا ُنْيِمَيِلا اَمَو
 (40لٍضراَخْبلا تا (ٌتْذاَك

 يف وذل هلا ديبي ال :ىَلاَعَت هلو يف اك تباع ْنَعَو - 1١١07

 .(( 0 ملسمو (16/0) يراخبلا ()

 )۲( يراخبلا )۸/۱۸٤(.

 .(۳۲۷۸) دواد نأ ب نب ف انج حتما (۲۲۹/۳) دواد وبأ .هريغل حيحص (۳)

 . «ةسمخلا) :(أ) ةخسن يف )€(

 )٠١8/4( يذمرتلاو )//١5( يئاسنلاو )۲۲٣/۳( دواد وبأو )٠١/5( دمحأ .حيحص (65)
 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )187/٠١( نابح نباو )180/١( هجام نباو هل ظفللاو
 نم دهاش هلو اميس ال هلعي الف ًافوقوم هاور نمو ءعوفرم حيحص هدانسإ) 0)
 .(70171 )761٠١  ءاورإلا يف هتققح امك ةريره يبأ ثيدح

 )( يراخبلا )8/١1١٠١(.

 .«اهب» :(ج) ةخسن يف (۷)
 .(۱۷/۹) يراخبلا (۸)



 ا ا ا 7 تر كت روذنلاو نامئألا باتك - ۳ :o مارملا غولب

 .'''َيِراَخُبلا ةَجَرْخأ ءهللاو ىلَبَو ءوللاَو ال :لُجَلا ُلْرُق َوُه :ْتَلاَق 4 ميسي

 YD) 2ع سا يعظ و وع ممر ه6

 1 اعوفْرم دواد وبا هدّرواو

 هْلِل َنِإ» :ِةكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هو َةَرْيَرُه ئبأ عَ - ۴

 يڏمڙرتلا اسو E فتم («ةّتجلا لحد اًماَصخَأ ْنَم ؛امْسا نيعستو ت

 . “ةاَوَرلا ضب ْنِم ٌجاَرْذِإ اَهَدْرَس نأ ُقْيِقْحَتلاَو ءَءاَمْسَألا َناَبِح ناو

 ْنَم» :ِةِلك هللا لوسَر لاق :َلاَق انه ٍدْيَر ن َةَماَسُأ ْنَعَو ١١

 (ءاَمْثلا يف علب دَقَف “اريح هللا كاج :هلعامل لاف ؛ٌفوُدْعَم هْئَلِإ م عْيص

 ا نبا هَححَصَو  يِذِمْرَتلا هج رخأ

 قررا ايوب د لا باس وا

 ةرامك» :ِهِلك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هل رماع نب َةَبْمَع ْنَعَو 7 ۷

 7و هو ١ و ق ی م VDg o) ع عاسر ر 7

 امسي مل اذإ» :هْيِف َيِذِمْرَتلا َداَزَو لم ُهاَوَر (نيِمَي ُةَراَفك ٍرْذَنلا

r>(م)ء م س  
 .  ةححعصو

 )١( يراخبلا )١178/8(.

 حيحص وهو» )۳٠٠/۳(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (۲۲۳/۳) دواد وبأ .حيحص (۲)

 .1551(24/) ءاورإلا یف هتنيب امك افوقومو ًاعوفرم

 )۲۰٦۳/٤(. ملسمو (199/0) يراخبلا (۴)
 )٤( ةاورلا ةياده يف امك انخيش هنيب ام ىلع ظفاحلا لاق امك وهو :تلق )5159/1(.

 بيغرتلا حيحص يف انخيش هححصو (۲۰۲/۸) نابح نباو )۳۸۰/٤( يذمرتلا .حيحص )٥(

 .(ةاله/١)

 .(١؟١1١5/) ملسمو (177/8) يراخبلا (5)

  (37,2١ملسم )١5760/9(.

 ثيدح :يذمرتلا لاقو» )۲٠۹/۸(: ءاورإلا يف انخيش لاق )2٠١5/4( يذمرتلا .فيعض (۸)

 وهو ينيطسلفلا ىفقثلا دايز ىبأ نب ديزي تر اذه دمحمو «لاق اذك . بیرغ نسح

 ١ 1 ۰ .«هريغو متاح وبأ لاق امك لوهجم



 مارملا غولب من١ روذنلاو نامُثألا باتك ١

 ؛ِهَمَسُي مل ًارذ ردن ْنَم» :ًاعوُفْرَم ساّبَع نبا ِثْيِدَح ْنِم َةْواَد ْيِبألَو
 نمو ۰ نيهي ٌةَراَمَك ةئرافكف ؛ ةيِصْعَم يف ًأرْذَن َرْذَن نمو ‹ نيمي ٌةَراَمك هترافکف

 ا "10 الإ حْيِحص هداتسإو نيوي ةراَقُك هن َراَمَكَف ؟ ُهَقْيطُي إل ًارْذَت رَت
 CI ع ت س

 ةمكو اوحجر

 الق هللا يصغي نأ EE E EE زيا“ رال
 . هم ٍةَيِصْعَم يف ركل َءاَفَو الد : َناَرْمِع ثيِدح نم و ٤ ؟!(هِصْعَي

 ىلإ َيِشْمَت ْنأ ْئَتْخَأ ْتَرْذَن :لاق ه4 رِماَع نب َةَبْمَع ْنَعَو 2-76
 ْظْفْللاَو هْيَلَع ميم «ْبَكْرَتْلَو شْمَتِل» :لو ىبتلا لاَقَف «ةّيِفاَح هللا ِتْيَب

۳ ! ٠ 4 

 بط َةَداَبُع نب ُدْعَس ىَتْفَتْسا :لاق © سابع نبا نَعَو 9 24

 . «ظافحلا نكل» :(ج) ةخسن يف لل

 ءاورإلا يف انخيش هحجر يذلا وهو :تلق )۲٤١/۳( دواد وبأ .ًافوقوم حيحص (۲)
(/۱۱(. 

 . «يراخبلا جرخأو» :(ج) ةخسن يف (۳)

 )٤( يراخبلا )۱۷۷/۸(.
 .(۱۲۹۳/۳) ملسم ()

 )۱۲۹٤/۳(. ملسمو (۲۵/۳) يراخبلا (5)
 .«ةسمخللو» :(أ) ةخسن يف (۷)

 .(جو ب) ةخسن يف ةتباث يهو اهبتك امدعب (أ) ةخسن بتاك اهيلع برض (۸)
 )١1١7/4( يذمرتلاو (۲۰/۷) يئاسنلاو (7577/5) دواد وبأو )١50/5( دمحأ .فيعض (9)

 .نسح :يذمرتلا لاقو» )7١8/8  1١4(: ءاورإلا يف انخيش لاق )589/1١( هجام نباو
 FE E رحز نب هللا ديبعو «لاق اذك



 روذنلاو نامّيألا باتك oY ١١ مارملا غولب

 ةا» :َلاَقَف ءُهَيِضْقَت نأ َلْبَق ْتَيْفُوُت ءهَمَأ ىلَع ناك رْذن ىف ةللكي هللا َلوُسَر
 . "هيلع مال (اَهْنَع

 ِدْهَع ىلع لج رذن» :لاق يظ كاحضلا نب ِتباث نعو 2-2

 ْلَم» :َلاَقَك ءهَلأَسَك ةي هللا َلوُسَر ىَنأَ «ةَناَوْبِب لیل رخ نأ لك : هللا لوسَر

 (؟مِهِداَيْعَأ ْنم ٌدْيِع اًهِيِف َناَك لهَ» :َلاَك ال :َلاَك 1؟ُدَبْعُي نو اَهْبِف ناگ

 يف الو ءەللا ةيصعم يف ٍرْذَت َءاَفَو ال هَنِإف ؛كرْذَتب قا ا ال :َلاَقَف

 ظْمَللاَو َيِناَرَبَطلاَو ءٌدْواَد 0 هاَوَر “مَآ ُنْبا كلفت ال اَمفاؤلَو مِحَر َةَعبِطُف

 ا لع مدرک ثْيِدَح ْنم ٌدِهاَش ُهَلَو داتسإلا م حْيجَص َوْهَو هل

 ينإ !هللا لوسَر اي : حملا َمْوَي لاق الجر نأ ه5 ٍرِباَج ْنَعَو ١١

 نلَص» :َلاَقَف ءِسَملا ِتْيَب ٰيِف َيَلَصَأ نأ كَم َكِنَلَع هللا حت نإ ترد

 ُدَمْحَأ ُهاَوَر «اذإ َكَنْأَش' :َلاَقَك ُهَلَاَسَك ,«انهاه ّلَص» :َلاَقَف ُهَلأَسُك ءكاَئُهاَه

 . “كالا ُك هححَصَو «دواد وأو

 دَشُت ال» :لاق هلك يتلا نَع هذ َيِرْدَحلا ٍدْيِعَس نبأ ن ْنَعَو - ۲

 ءىَصْقَألا لچجسمو ءمارخلا دجسم :دجاسَم E ىلإ الإ َلاَحَرلا

 يراځبلل ظْفَللاَو ٬ِهْيَلَع قمتم 'يِدِجْسَمَو

 )١( ملسمو (۱۷۷/۸) يراخبلا )۱۲۹۰/۳(.

 ةياده يف امك انخيش لاق e ريبكلا يف يناربطلاو (۲۳۸/۳) دواد وبأ .حيحص (؟)

 . «حيحص هدانسإ» )٠٠١/۳(: ةاورلا

 )7515/١(. هجام نبا ننس حيحص يف انخيش هححصو )٤۱۹/۳( دمحأ .حيحص (۳)

 يف انخيش لاق )7١5/5  ۰١( مكاحلاو (775/0) دواد وبأو (57/8”7) دمحأ .حيحص )٤(

 .«ملسم طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق» :(۲۲۲/۸) ءاورإلا

 .«ةثالثلا» :(أ) ةخسن يف ()

 )4۷٦/۲(. ملسمو (۷۷/۲) يراخبلا (5)



 مارملا غولب or روذنلاو نامُيألا باتك - ١

 يف ٌتْرْذَن ْيَنِإ !هللا َلوُسَر اي :ُتْلُق :َلاَق هذ َرَمُع ْنَعَر - ١١487
 ْنَمَتُم ؛َكِرْذَتِب ٍفْوَأ» :َلاَق ءماَرَحلا ٍدِجْسَملا يف َهَلْيَل ٌفكَتغَأ نأ ةَيِلِجاَجلا

 . هليل فكتغاف : ةياَور ىف َيراَخْبلا َداَزَو "هيلع

u ) 

 )١( ملسمو (۱۷۷/۸) يراخبلا )۱۲۷۷/۳(.

 )۲( يراخبلا )55/9(.



 ءاضقلا باتك 4 مو _ مارملا غولب

 :ةئالث ٌةءاَضَملا» : هل هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هذ َةَدْيَرُب ْنَع 2645

 يِف َوُهَف ؛هب ىَضَقُف محلا َفَرَع لُجَر ءٍَنجلا يف ٌدِجاَوَو ءِرانلا يف ٍناَنا
 ءِراَنلا يِف وهف ؛مكُحلا يف َراَجَو ءوب ٍضْفَي ْمَلَف قلا َفَرَع ْلُجَرَو .ِةْئَجلا
 اَرَر اَلا يِف َرُهَك ؛لْهَج ىَلَع سانلل ىَضَقْك ءْنَحلا فرعي ْمَل لُجَرَو
 . ئالا ُهَحَحَصَو ؛ُةَعَبرألا

 يلو ْنَم» :يَم هللا لوسَر لاق :لاق هذ َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ١65
 ةە o ل سا سا رس مس ؟)# ءءء, سا «# هَ ر ر 4 ت 5642 و

 هميرح نبا هححصو أ الو دمحا هأوَر (نيكس ر م2 دقف َءاضقلا

 I7 e Jo) س

 . نابج نباو

 ةَراَمِإلا ىَلَع َنوُصِرْحَتَس ْمُكْنِإ» : ةي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو - 5
 5) SD راس ر م سه مس ل 0 سم + هه أو اوم سوس اد” 2 ا

 ”َيِراَخْبلا هأوَر «ةمطافلا تسئنيو «ةعضزملا ٍتمعِنف ةَماَيَقلا موي ةمادن نوكتَسو

 )٦۱۳/۳( يذمرتلاو (571/) ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۹۹/۳) دواد وبأ .هريغل حيحص (۱)
 ثيدحلا» :(577/8) ءاورإلا يف انخيش لاق (40/5) مكاحلاو )۷۷٦/۲( هجام نباو

 . ؟حيحص قرطلا هذه عومجمب

 .«ةسمخلا» :(أ) ةخسن يف (۲)

 (177/9) ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۹۸/۳) دواد وبأو (۲۳۰/۲) دمحأ .هريغل حيحص (۳)
 :(۲۱۷۹) بيغرتلا حيحص يف انخيش لاقو (۲۷۷/۲) هجام نباو )/١١5( يذمرتلاو

 . ؟حيحص نسح-)

 .(7/94/9) يراخبلا )0



 مارملا غولب oo ءاضقلا باتك-

 :َلوُقَي ةي هللا َلوُسَر َعِمَس هنأ 45 صاقعلا نب وِرْمَع ْنَعَرو - ۷

 ت «َدهَتْجاف َمكَح اذِإو نا هلق تاصأ 4 :َدَهَتْجاَف مكاخلا مكَح اذإ»

 ال١ :ُلوُقَي هب هللا َلوُسَر ُتْعِمَس : لاق هه َةَرْكَب ئبأ ْنَعَو 2 ۸

 .'"ةهْيَلَع قَمَتُم «نابضع وهو نينا ني ل ہک

 َكِيَلِإ ىَضاَقَت اذإ» : ةي هللا لوسَر لاق :لاق هه َيِلَع ْنَعَو 72 ۹

 َفْيَك يِرْذَت َفوْسَف ءرخآلا مالك َعَمْسَت ىَنَح ِلَوَأالِل ضْفَت الف ِناَلُجَر
 ٌيِذِمْرَتلاَو واڌ iF دما هور .لْعَب ًايضاَق كر اَمُف : يلع لاق . «(يِضُْمَت

 مكاحلا َدْنِع دهاَش ُهَلَو 2" َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو َيِنْيِدَملا ُنْبا ُهاَوَقَو «ُهَنّسَحَو

 ٠ . سابع نبا ِثْيِلَح ني
 م ت

 ْمُكْنِإ» :لك هللا ُلوُسَر َلاَق :ْثَلاَق اه همّ أ ْنَعَو 2-6

 :ُلْوُمَي هلك هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :'"[َلاَق]  رباج ْنَعَو 2 ١

 )١( ملسمو (۱۳۳/۹) يراخبلا )۱۳٤۲/۳(.
 .هل ظفللاو )۱۳٤۳/۳( ملسمو (۸۲/۹) يراخبلا (۲)

 نابح نباو )5١8/9( يذمرتلاو )۳١٠/۳( دواد وبأو (۹۰/۱) دمحأ .هريغل نسح (۳)

 قرطلا عومجمب ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو» :(۲۲۸/۸) ءاورإلا يف انخيش لاق )٤٥۲/۱۱(

 ( .«لاوحألا لقأ ىلع نسح

 :يدع نبا لاق ورمعف هاو :تلق» :هلوقب يبهذلا هبقعتو 6/) مكاحلا .ادج فض (6)

 .(۲۸۲/۸) ءاورإلا يف انخيش هلاق «دحاو ريغ هفعض لومشم نباو ثيدحلا قرسي ناك

 .«امم» :ملسم ةياورو .يراخبلا ةياورل ةقفاوم يهو «ام» :(ب) ةخسن يف (5)

 .(۱۳۳۷/۳) ملسمو (85/9) يراخبلا (5)

 .(ج) ةخسن نم ةدايز (۷)



 ءاضقلا باتك - 4 مود مارملا غولب

 هلو "ناب نبا هاَوَر (؟مِهِفيِعضِل مِهِديِدَش نم اأ ل ا ضد فك »

 نبا َدْنِع ٍدْيِعَس يبأ ِثْيِدَح ْنِم رخو “ ”راَزبلا َدْنِع َةَدْيَرُب ِثْيِدَح ْنم ٌدِهاَش
 . ` هجم )۰(۳

 :َلوُمَي هلي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :ْتَلاَق اه©6 َةَشِئاَع ْنَعَو -_- ۲

 مَل هنأ ىَئَمَتَي ام باَسجلا ٍةَدِش ْنِم ىَقْليَف «ةَماَيِقلا َمْوَي ٍلِداَعلا يِضاَقلاب ىَعْدُي»

 يِف» :هظفْلَو َيِقَهْيَبلا هَجَرْحَأَو ءَناَبِح نبا ُهاَوَر (وِرْمَع يِف نينا َنْيَب ضَقَي
E 

 ةرمث

 اوَلَو ٌمْوَك َحِلْفُي نل :َلاَق لكك يِبْنلا نَع هذ َةَركب ٰيٻآ ْنَعَو 9 ٣

 . يراخْبلا ُهاَوَر «ٌةأَرْما ْمُهَرْمأ

 و نما : لاق ا يبنلا نع ها يِدزألا م میرم يب ْنَعَو = ۱۱4٤

 هللا بَجتخا ؛ ”مِهريِقْفَو ْمِهِتَجاَح ْنَع َبَجَتْخاَف ٠ َنيِمِلْسُملا رمآ ْنِم اعيش هللا

 . "”َيِذِمْوَتلاَو دواد 5 ا (هتجاح نود

 ّيِشاَرلا اب هللا لوسَر َنَعَل :لاق هن ةر َرْيَرُه ْئبأ ْنَعَر 2 6

 نبا هَحَحَصَو ءَيِذِمْرَتلا ُهَئَسَحَو .“ ”ةَعَْرَألاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر .مكُحلا يف َيِشَئْرُملاَو

 ٠١5(. ا ولعلا رصتخم يف هدهاوشل انخيش هنسحو )٤٤٤/۱١( نابح نبا .هريغل نسح (۱)

 . هلبق ام رظنا (رصتخم/١/1۷۹) رازبلا (۲)

 . هلبق ام رظنا (۱۳۲۹/۲) هجام نبا (۳)

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق يقهيبلاو )٤۳۹/۱۱( نابح نبا .فيعض )٤(

 )١١47(6. ةفيعضلا يف امهتنيب ناتلع هيف فيعض هدانسإو :تلق» :(80/0)
 )©( يراخبلا )56/١١(.

 .«مهرقفو» :(ج) ةخسن يف (5)
 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (570و519/) يذمرتلاو (16/) دواد وبأ .حيحص (۷)

 يف هتجرخ دقو يذمرتلا يدانسإ دحأ وهو حيحص دواد يبأ دانسإو : تلق 29

 .517"(4؟9) ةحيحصلا

 .«ةسمخلا» :(أ) ةخسن يف (60)



 مارملا غولب م مب ءاضقلا باتك 5

 (5) عاتقنا لا هل 0 ه 5 هد ړل ۵ 7 و > )7(1

 . يئاسنلا الإ ةعبزالا دنع ورمع نب هللا دبع ٍثيدح نم دهاش هلو ۰« نابج

 نأ ةع شا َلَوُسَر ىَضَق :لاق ا رْئَبْرلا نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 5-65

 . ””هكاَحلا ُهَحَحَصَو هَدْواَد وُب ُهاَوَر .مكاحلا يَدَي َنْيَب ٍناَدْعْفَي نْيَمْصَخلا

 تاداهشلا باي - ١

 الأ» :لاَم يب يبنلا نأ هذ َيِنَهجلا ٍدِلاَخ نْب ِدْيَر ْنَع _- ۷

 . “لَم ُهاَوَر ءاَهَلَأْسُي نأ لبق ِهِتَداَهَسِب يِتأَي يِذَلا ؟ِءاَدَهَشلا رْيَخِب ْمُكُربخَأ

 ْنِإ» :ِةيلي هللا َلوُسَر لاق :لاق نّيَّصخ نب َناَرْمِع ْنَعَو 6

 َنودَهْسَي موق نوكي مث ءْمهنولي َنيذلا مث ءْمهنولَي َنيِذلا مث «يِنْرَق مكرْيخ

 مهيِف ٌرَهظَيَو «نوفوُي الو َنوُرِدْنَيَو ءَنوُنَمَتْؤَي الو َنوُنوْخَيَو ءَنودَهْشَتْسُي الو
 .'*هِئَلَع قمتم (ُنَمَسلا

 : ايب هللا لوسَر لاق :لاق © ''ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 2 ۹

 ُروجَت اَلَو ءهيخأ ىَلَع رْمِغ يِذ الو ءةئِئاخ اَلَو نئاَح ُةَداَهَش زوجت ال»

 . "7ْواَد وُبَأَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ِتْيَبلا لهأل عِناَقلا ةَداَهَش

 هححص )1١//1471( نابح نباو (1۲۲/۳) يذمرتلاو (۳۸۷/۲) دمحأ .هريغل حيحص (۱)
 )185/١(. نآمظلا دراوم حيحص يف انخيش

 . باوصلا وهو نابح نباو يذمرتلاو دمحأل )۱۸۹/٤( صيخلتلا يف ظفاحلا هازع ثيدحلا : هيبنت

 انخيش هححصو (/1/5/؟) هجام نباو (8/*577) يذمرتلاو 27٠١ /) دواد وبأ .حيحص (۲)

 .(؟١5؟1/0) حتفلا يف ظفاحلا هححصو )۲٠۲١( ءاورإلا يف

 ةاورملا ةياده يف امك انخيش لاق )۹٤/٤( مكاحلاو )۳٠۲/۳( دواد وبأ .فيعض (۳)

 .«ثيدحلا يف نيل وهو تباث نب بعصم هيفا 0)

 )54( ملسم )۳/۱۳٤٤(.
 .(19354/4) ملسمو (؟51؟5/9) يراخبلا (ه)

 .أطخ وهو «رمع» :(ج) ةخسن يف )١(

 )۲۸۴٤/۸(: ءاورإلا ىف انخيش لاق (۳۰۹/۳) دواد وبأو هل ظفللاو )۲۰٤/۲( دمحأ .نسح (۷)

 .٠«يوق هدنسو» )١198/4(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو نسح هدانسإو : تلقا



 ا ناك - 1+ ۳0۸ مارملا غولب

 ال» :ُلوُمَي ي هللا ُلوُسَر َعِمَس هنأ هذ َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو 92 ٠ ظ

 . هجم ناو دوا وبا ُهاَوَر ؛ِةيْرَق ٍبِحاَص ىَلَع يود ُةَداَهَش ُروُجَت

 اوُناَك ًاسانأ نإ :َلاَقَف َبْطَخ هنأ هذ باطحلا نب َرَمُع ْنَعَو ١

 اَمْنِإَو «َعطَمْلا دق يخولا َنِإَو لك هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع يِف يخّولاب َنوُذَحْؤُ
 . "”َيِراَخُبلا ُهاَوَر .ْمُكِلاَمْعَأ ْنِم ا َرَهَظ ام نالا ُمُكّذَحَأ

 يِف ٍرْوَزلا َةَداَهَش ذَع هنأ لك ىبتلا نَع هد َةَرْكَب يب ْنَعَو 9- ۲
 .لبوط ِثْيِدَح يَ َِْلَع قمم .ٍرئاَبَلا ربك

 ىَرَت» :لْجَرِل لاق لي ىبنلا نأ © ساّبَع نبا نَعَو 93 ۴۳

 َيِدَع ُنْبا ُهَجَرْخَأ غَ وأ ءْدَهْشاَف اهلي ىَلَع» :َلاَك .ْمَعَن :َلاَق «؟سْمَشلا
 . اخاف ُمِكاَحلا ُهَحَحَصَو ءٍِفْيِعَض داسا

 نْيِمّيب ىضق يَ هللا لوُسَر نأ © ساّبَع نبا نَعو 2-2 4
 ج ان :لاقو ةقاَسَتلاَو داد واو ُمِلسُم ُهَجرْخَأ .ٍدِهاَشَو )ى re a یو س قارس وع 3 و yT وٌ

 ءٌيِذِمْرَتلاَو َدْواَذ وبأ ةهجّرخأ .هلْثِم هڪ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 6
 «2 e SF (V) اا سل رس رس

 نابح نبا هححصو

 )١( ءاورإلا يف انخيش لاق (۷۹۳/۲) هجام نباو (707/) دواد وبأ .حيحص )۲۹۰/۸(:

 ؛دانسإلا حيحص ثيدحلا نأ قحلاو» .

 .(۲۲۱/۳) يراخبلا (9)

 )41/١(. ملسمو (7؟5/) يراخبلا (۳)

 مقر ثيدح تحت هجيرخت رم دقو )۹۸/٤( مكاحلاو )73١1/56( يدع نبا .ًادج فيعض )٤(

 ظ )١1١49(.

 .«دانسإ» :ننسلا يف يذلاو «هدانسإ» :(ج) ةخسن يفو (©)

 هلعأ دقو )٤۹۰/۳( ىربكلا يف يئاسنلاو (۳۰۸/۳) دواد وبأو (۱۳۳۷/) ملسم .حيحص (5)

 ( .(595/8) ليلعلا يفشي امب ءاورإلا يف انخيش هيلع درف مهضعب

 يف انخيش لاق )557/1١١( نابح نباو (577/9) يذمرتلاو (۳۰۹/۳) دواد وبأ .حيحص (0)

 .«ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو :تلق» )70١/4(: ءاورإلا



 مارملا غولب ۳۹ ءاضقلا باتك ١4

 تاَنّيَبلاَو ىّوْعَدلا ُباَب  ؟
 سالا ىطْعُي ْوَل» :َلاَك لك َيبتلا نأ © سابع نا نع 2 5

 ىَعَدُملا ىَلَع َنيِمَيلا َنِكَلَو ءْمُهَلاَوْمَأَو ٍلاَجِر َءاَمِد سا ىَعَذال ءْمُماَوْعَدِب

 . "هلع منم هلع

 ْنَم ىلع ُنْيِمَيلاَو «يِعَذُملا ىّلَع ُهَئَبَبلا» :حْيِحَص ٍداَئْسِإب َيِقَمتَبْلِلَ
 3 ان ركن

 «َنْيِمَيِلا موق ىلع ضَرَع هلك َيبنلا نأ هني َةَرْيَرُه ْيِبأ ْنَعَو _ ۷
 ا ءأور فل ۴ «نْيِمَيلا يف ا َمُهْسُي ْنَأ َرَمْأَك ءاوُعَرسأَ

 a رال ل هلا بج ذهني ميش ولا قع غلا

 E O ؟دللا وشو از اركب انيق ناك ْنِإَو :لُجَر ُهَل َلاَمَق

 ل هاو «كاَرأ

 ل e وسر هينا ده سو نمو - | ۱۲۰۹

Sud 

 .هل ظفللاو )۱۳۳٣۹/۳( ملسمو )٤۳/٦( يراخبلا )١(

 دانسإ اذهو :تلق» :(517/8) ءاورإلا يف انخيش لاق )٠٠۲/٠١( يقهيبلا .حيحص (؟)

 . ؟حيحص

 )9( يراخبلا )۳/۲۳٤(.

 ةخسن يفو «ٌبيضق» :(أ) ةخسن يفو ملسم يف امل قفاوملا وهو (ب) ةخسن يف اذك )٤(

 . «ابيضق ناك نإو» :(ج)

 .(۱۲۲/۱) ملسم ()

 .(۱۲۲/۱) ملسمو (188و9/6١1) يراخبلا (0



 ءاضقلا باتك - 4 ۳۹۰ مارملا غولب

 َسِيَلَو باد يف ''ااَمَصَتْخا َنْيَلُجَر نأ هك ىَسْوُم بأ ْنَعَو ٠-2

 دار ريح هأَوَر . ِنْيَمْضِن امني اي هللا ُلوُسَر اهب ىَضَقَف «هَنيَب اَمُهْنِم ٍدِحاَوِل

 . ريج ُهُداَتْسِإ :َلاَقَو ءُهَظْفَل اًذهَو ءَيَئاَسْنلاَو داد

0 

 تئاَسَتلاَ ٌدَواَد ا EE الا م َُدَمْشَم م ا ؛ةَمْثآ نيِميب اذه

 0 ا
 نابح نبا هححصو

 ال ةَ :ِةِلك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هك َةَرْيَرُه بأ ْنَعَر 235

a 
 ٌباذَع مُهْلَو .ْمِهِيْكَرُ الو ْمِهْيَلِإ ُرظْنَي الر َماَيِقلا موي 4-2 هللا

OL 

 علب الُجَر ياب لُجَرَو «لييَسلا نبا ِنِم ُهعتْمَ ةالفلاب ِءاَم لْضَق ىَلَع لج
 دب

 ريغ ىَلَع َوُهَو ءهقدَصف ءاَذَكَو اًذكب اًهَذَحَأل : هللاب هل :هفلجيف ءرصعلا لْعَب

 ْمَل ْنِإَو ءىَنَو اًهئِم ُهاَطْعَأ ْنِإَف ءاَيْنَدلِل الإ ُهْعياَبُي ال ًاماَمِإ َعَياَب لُجَرَو ءَكِلَذ
 .“* هِيَلَع قمم «في مل اَهْنِم ِهِطُْ

 ٍدِحاَو لك َلاَقَف َةَقاَن يِف امَصَتخلا َنْيَلُجَر نأ ك5 رباج ْنَعَو 2 ۳

 . ودي يف يه ْنَمِل ةي هللا ُلوُسَر اهب ىَضَتك دي اَماَكأَو يع تجب :اًمُهْنم

 .«هللا لوسر ىلإ» :يريهزلا دازو «ةثالثلا لوصألا يف اذك )١(

 عقو هدانسإ ديوجتو (40) يئاسنلاو )۳٣۱۰/۳( دواد وبأو )/*٠( دمحأ ا )۲(

 فيعض هدانسإ :تلق» )٤۹۲/۳(: ةاورلا ةياده ىف امك انخيش لاق )٤۸4۷/۳( ىربكلا يف
 .5107(6) ءاورإلا يف هتققح امك ًانتمو ًادنس بارطضا هيف

 نباو )٤۹۱/۳( ىربكلا يف يئاسنلاو (۲۲۱/۳) دواد وبأو ("44/5) دمحأ .هريغل حيحص (9)

 يف يبهذلا لاق ساطسن نب هللا دبع هيف فيعض هدانسإ ءامهل ظفللاو )51١/٠١( نابح

 دانسإب ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هل نكل مشاه نب , مشاه هنع درفت فرعي ال :نازيملا

 . انخيشل )١5/4"( ءاورإلا يف امك حيحص هب ثيدحلاف حيحص

 )1١7/1(. ملسمو (44/4و774/) يراخبلا (5)
 ةاورلا ةياده يف امك انخيش هفعض ثيدحلاو )5١9/5( ينطقرادلا هاور .فيعض )0

 .(:ة ١



 مارملا غولب ۳۹1 ءاضقلا باتك_ 5

 غش اَمِهِداَنْسِإ ٰيِفَو طراذلا اف ىيوحلا

 و و ا ر :ْتلاَق ا ةَشْئاَع ْنَعَو - ۲10٥

 انآ َرْظَن نوما زرجم ٣ ىا ي :لاَقَف .ِههَحَو نيات ارور

 نب دمحم هيف )۲٠۹/٤(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )5١7/5( ينطقرادلا .فيعض )١(

 كيداعا ىف يروجلا نبا لاقو هيف فلم تارفلا ني: قاخسإو فرعي ال قورست
 .«ليهاجم ةعامج هيف» :(۳۸۹/۲) فالخلا

 .(۱۰۸۲/۲) ملسمو )۱۹٩/۸( يراخبلا (۲)



 قتعلا باتك_ 6 ۳۲ مارملا غولب

 ئرمما امي :يك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هظ َةَرْيَرُه نبأ ْنَع 9 1
 اراتلا َنِم ُهْنِم ًاوضُع هم وْضُع لب ُهللا َدَقْئَتْسا ؛ًامِلْسُم ارم قغ مِلْسُم

 . هيلع قمتم

 نْيَتأَرْما َقَنْعَأ ِمِلْسُم ئرُما اَّمّيَأ» :َةَماَمأ يبأ ْنَع هَحَحَصَو َيِذِمْرَتلِلَو

 . '"”«راتلا َنِم ُهَكاَكِف اتناك ؛نْيََمِلْسُم

 ا

Reم 0 ل ي  eم ؟)سس الا هع رە 5 2 هَ  

 ِتَقَتْعَأ "7[ِةَمِلْسُم] ةأرما اميا» :ةرم نب بعك ثيدح نم دواد ئبالَو

 .““«راتلا ّنِم اهكاكف تناك ةَمِلْسُم

 ؟ْلَضْفَأ لمعلا يأ :هلكي بتلا ُتْلَأَس :َلاَق هڪ َرَّذ يبا ْنَعَو 2 ۷
 :َلاَق ؟لَضْفَأ بارلا ّيَأَق :ُتْلُك ءدِليِبَس ىف ٌداَهِحَو ءهللاب ٌناَميِإ» :َلاَق

 . “يلع نْمَتُم هاًهِلْمَأ َدْنِع اًهُسْفْنَأَو ءًانَمَك اهالغأ»

(010) 

(۲( 

(۳) 

 ق0

(6) 

(5 

 )۱۱٤۸/۲(. ملسمو (۱۸۸/۳) يراخبلا
 )5١5/6(. ةحيحصلا يف انخيش هححص )١١14/5( يذمرتلا .هريغل حيحص

 .(ج) ةخسن نم ةدايز

 يف امك اهب حصي دهاوش ثيدحلل نكل عاطقنالاب هلعأو )7١/5( دواد وبأ .هريغل حيحص

O ت 

 . يراخبلل ةياور يهو «اهالغأ» :(ج) ةحسن يفو

 . )۸4/1( ملسمو (IAAI) يراخبلا



 مارملا غولب ۳۹۳ قتعلا باتك 4

 َقَتْعَأ ْنَم» :ِهلي هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَث اي َرَمُع نبا نَعَو _ ۸

 ؛ِلْذَع َةَميِق ِهْيَلَع موف ءِدْبَعلا َنَمَن هن ُغْلْبَي لاَم ُهَل َناَكَف ءِدْبَع يف ُهَل اك رس

 (َنَبَع اَم ُهْنِم َقَتَع ْدَقَف الإَو (ذْبَعْلا ِهْيَلَع َنَتَعَو ْمهَصَصِح ُهَءاَكَرَش كفا

 ٍقومشُم ريع َيِعْستْساَو هيلع موق الإو» :هنذ َةَرْيَرْه ئبأ ْنَع اَمُهْلَو

 ا يف E َنِإ : ُلْيِقَو هيلع

 يِرْجَي اَل» :هلَك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَف هلظ َةَرَيَرُه نبأ ْنَعَرو 2 ۹
 . “لَم ُهاَوَر هَقِتْعُي "”[هَيرَتْشَيْك] ًاكوُلْمَم ُهَدِجَي نأ الإ ُهَدلاَو ّدَلَو

 ١5 - مجر اذ كَم نم : لاق هلك يلا نأ هيض َةَرُمَس ْنَعَو 0

e هلأ ظافحلا نم ْعمَج حجرو الا أ هَوَر ارح وهف 

 َكِنِلاَمَم َةَنِس َقَنْعأ جر نأ م َنْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَعَو - ۲۲۱

 ْمُهَأَرَجَن كو ملا كوكي خوي غذا ْمُهَرْيَغ لام هَل "تا

1 

 ادن الدم هَل ] لاو o فرار نينا َقَمْعَأَف ‹ مهني َعَرْفأ ت ًانالثأ

)7( ۰ 
 . مِلسم هأَوَر

 )١( ملسمو (۱۸۹/۳) يراخبلا )۱۱۳۹/۲(.

 رظناو اهب ملسم ريغف جاردإلا ىوعد امأو :تلق )١١140/0( ملسمو )١1865/5( يراخبلا (0)

 .(١ةالواه5/60) حتفلا

 .ملسم يف امل ةقفاوم يهو (ج) ةخسن نم ةدايز )۳(

 )٤( ملسم )١١58/5(.

 2( ىربكلا يف يئاسنلاو )١16/5( دواد وبأو )١5/5( دمحأ . هريغل حيحص (6)

 ثيدح نم دهاش هل نکل فيعض هدانسإ :تلق )۸٤۳/۲( هجام نباو )٤٤۷/۳( يذمرتلاو

 ءاورإلا يف انخيش هلاق ملعلا لهأ نم ةعامج هححص دقو حيحص دانسإب رمع نبا

 مزح نبا هححصوا )5١5/1(: صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو «فرصتب )5/13١(

 .«ناطقلا نباو قحلا دبعو

 .(۱۲۸۸/۳) ملسم (5)



 قتعلا باتك ۳٤ ١6 مارملا غولب

 :ثلاقف ةَمَلَس مال اكول تنك :لاق هك َةَنْيِفَس ْنَعَو - ۲۲ |

 وُبَأَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر .َتْشِع ام هي هللا َلوُسَر َمِدْخَت نأ َكْيَلَع طرتشأَو ءُكُقِتْغَأ
 . ''”هِكاَحلاَو َيَئاَسْنلاَو واد

 ْنَمِل ُءاَلَولا اَمّنِإ» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ اهني َةَمِئاَع ْنَعَو 9 ۳
(O, 

 لح ْيِف ِهْيَلَع قمتم «َقَتغأ

 ًءالّولا» :ِلكي هللا لوسَر لاق :لاَق © َرَمُع نبا نَعَو _-

 ناّبح نبا هَحَحَصَو . ّيِعِفاَشلا هأور (ٌبَهوي الو عاب ا ءبسنلا ةَمْحَلَك يل

 . '؟”ظفْللا اذه ريغ (ِنْيَحْيِحَصلا) يف ُهلْمَأَر "ا ”ُمُكاَحلاَو

 دلّولا أَو بتاَكُملاَو رّيّدملا ُباَب ١

 3 ا دينيا سرس نا ا
 متع ُهاَرَتْشاَف 2؟ ينم هيرشي نم :لاقت كك يتلا كلذ علب ريع لام هل نکی

 . ”اتخاف : يِراَخُبْلل ۳ ْيِفَو هيلع قمتم . مَهْرِد ِةَئاِمِناَمَتِب هللا ٍدْبَع ُنْبا

 ةاطغأف ءمَمْرِد ِةَئاَمِناَمَتِب ُهَعاَبَف ءّنْيَد ِهْيَلَع َناَكَو :َيِئاَسْنلل ِةَياَوِر ْيِفَر

 . كيد ضقا» :َلاَقَو

 مكاحلاو )۱۹٠/۴( ىربكلا يف يئاسنلاو )5١1/4( دواد وبأو (۲۲۱/۰) دمحأ .نسح )١(

 نب ديعس نسح دانسإ اذهو :تلق» )١75/5(: ءاورإلا ىف انخيش لاق )۲۱۳/۲ - 1١5(
 دانسإلا حيحص :لاقف مكاحلا امأو بيرقتلا يف ظفاحلا لاق امك دارفأ هل قودص ناهمج
 .؟ىبهذلا هقفاوو

 .(501) مقرب بم دقو )۱۱٤۳/۲( ملسمو )۹٩/۳( يراخبلا (؟)
 )۸۱١(. مقرب هجيرخت رم دقو .حيحص (۳)

 )٤( مقرب هجيرخت ّرم دقو هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن :هظفلو )557(.

 )٥( ملسمو (1487 - ۱۸۱/۸) يراخبلا )1۹4۲/۲ - 4۳(.

  (053يراخبلا )4١5(.

 .(ةه )0١4 يئاسنلا ننس حيحص يف انخيش هححصو (Y 1/A) يئاسنلا . حيحص )۷(



 مارملا غولب ۳ قتعلا باتك 4

 ٣  2لاَق لَك يبتلا نت ع ٍهَذَج ْنَع هبا ْنَع ٍبْيَعُش نب وِرْمَع ْنَعَرو :

 داَنْسِإِب دوا وُب (ٌمَهْرِد ِهتبَناَكُم ْنِم ِهْيْلَع ّيِقَب اَم ْدْبَع ٌبَئاَكُملا»
 "ئالا ُهَحَحَصَو «ِةَئالئلاَو َدَمْحَأ َدْنِع ُهَلْضَأَو نسخ .

 ناك اَذِإ» :ِلي هللا ُلوُسَر لاق :ْثَلاَت اهلي َةَمَلَس مَا ْنَعَرو 27 ۷
 دمخ ُهاَوَر (ُهْنِم ْبِجَتْحَتْلَف ءيْدَوُي اَم ُهَدْنِع َناَكَو بام نُكاَدخإل

 اة ُهَحَحَصَو " ةَعَبْرألاَو

SESأر أ 7 (دبعلا و هم قر ام رد ىلا  

 (*”تئاَسْنلاَو ٌدُواَد

 - 89 َنِييؤُملا َمأ ةَيِرْيَوُج يِجَأ  ِثِراَحلا ِنْب وِرْمَع ْنَعَر 2 ۹
 اَلَو ءَادْبَع الو ءراتُيِد اَلَو ءامَمْرِد ِهِتْوَم َدْنِع كب هللا َلوُسَر كرت ام :َلاَق

 نسح دانسإ اذهو :تلق» )١١9/5(: ءاورإلا ىف انخيش لاق )۲۰/٤( دواد وبأ .نسح )1١(

 .«فورعملا فالخلا هيف بيعش نب ورمعو تاقث مهلك هلاجر
 )١910/9( ىربكلا يف يئاسنلاو )5١/4( دواد وبأو )۱۸٤/۲( دمحأ .هريغل نسح (۲)

 ثيدحلا نكل» 0 )٠/5 ءاورإلا يف انخيش لاق 214/0 مكاحلاو )55١/9( يذمرتلاو

 .«ةقباسلا تاعباتملاب يوق

 . (817/1) هجرخ هجام نبا نأل دوجأ وهو ةعبرألل )۱۹١/۲( ةياردلا يف ظفاحلا هازع : هيبنت

 .(ةسمخلا» :(أ) ةخسن 0 )۳(

 يذمرتلاو )۳۸۹٣/١( ىربكلا يف يئاسنلاو )١١/4( دواد وبأو )١894/5( دمحأ . )0

eمكاحلا لاقو» )۱۸۳/١(: ءاورإلا يف انخيش لاق (817/5) هجام نباو : 

 ءافعضلا ليذ يف يبهذلا هدروأ اذه ناهبنو الاق اذك !يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص

 . .ثيدحلا بقع هتلاهج ىلإ يقهيبلا راشأو :تلق .فيعض مزح نبا لاق 0

 يتاللا نهو هفالخ ىلع نينمؤملا تاهمأ لمع ثيدحلا اذه فعض ىلع لدي اممو :تلق

 ( .٩ . .هیوار معز اميف هب نبطوخ
 يف امك انخيش لاق (17/8) يئاسنلاو )١197/5( دواد وبأو )55١/١( دمحأ .حيحص (5)

 يف هتنيب امك ةعامج هححص دقو حيحص هدانسإ لب :تلق» :(057"7/) ةاورلا ةياده

 )١9/75(. ءاورإلا



 هاَوَر .ةقدَص اهلَعَج اضْرَأَو ءُهَحاَلِسَو ءَءاَضْيَبلا ُهَتْلْعَب الإ ءائْيَش الَو َهَمَأ

 م

 ةَمأ اَمَيَأ» : قلك هللا ُلوُسَر لاق : َلاَق اه ساّبَع نبا نَعَرو 2 -

 اَنْسِإب ُمِكاَحْلاَو ءْهَجاَم ُنْبا ا ویز َدْعَب 5 3 ؛ اَهِدَيَس نص ْثَدَلَو

۳۱ 1110100 : 

 هلظأ «ِهتَبَقَر يف ًابَئاَكُم ذأ يف ًامِراَغ وأ ءهللا ليبَس ىف ًادهاَجُم َناَعَأ

 . كالا ُهَحَحَصَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ُهْلِظ الإ َلِظ ال َمَْي هللا

 )( يراخبلا )٤/۲ - ۴(.

 يف ظفاحلا لاق ءهل ظفللاو (۱۹/۲) مكاحلاو )۸٤١/۲( هجام نبا .ًاعوفرم فيعض (۲)
 لاقو «ًادج فيعض وهو ىمشاهلا هللا دبع نب نيسحلا هدانسإ ىفو» )۲۱۷/٤١(: صيخلتلا
 لاق» :انخيش لاق مث «فيعض دانسإ اذهو :تلق» )۱۸١/١(: ءاورإلا يف انخيش
 دقف 'رمع لوق نم» :باوصلاو لصألا اذك «رمع نبا لوق نم هنأ حيحصلاو» : ظفاحلا

 عوفرملا دانسإو حيحصلا وه» :لاقو ًافوقوم هنع حيحص دنسب يقهيبلا هنع هجرخأ

 . ؟فيعض

 .قبس ام رظنا .ًافوقوم حيحص (۳)

 حتفلا يف ظفاحلا هدانسإ دوجو )89/5  ۹١( مكاحلاو )٤۸۷/۳( دمحأ .فيعض (14)

 هخيش نم ةلعلا» :هفعض امدعب )۳۹٤/١( بيغرتلا فيعض يف انخيش لاقو )١55/0(
 يف ينيسحلا لاقو :تلق «!نابح نبا الو ىتح دحأ هقثوي مل هنإف لهس نب هللا دبع

 :لاقف (776) ةعفنملا ليجعت يف ظفاحلا هبقعتو «روهشملاب سيل» :(۲۳۷) لامكإلا

 : تلق «هطرش ىلع وهو نابح نبا تاقث يف هرأ ملو مكاحلا هثيدح ححص :تلق»

 .ءيشب سيل هل مكاحلا حيحصتو



 ا ا 0  ز ز ز ز 22 مارملا غولب ۳۹۷ عماجلا باتك_ ١1

 بذألا باب - أ

 ملسملا نح# :ةلك هللا لوشسر لاق لاق هك ةر 2 نع 23

 َكَحَصْنَتْسا اَذإَو ُهْبِجَأَف َكاَعَد اَذإَو ههِيَلَع ْمْلَسَ ُهَتيِقَل اإ :ٌتِب كلشملا ىلع

 (ةْعبئاَف تام اَذِإَو ُْدْعَف ضِرَم اَذِإَو ُْتْمََك هللا َدِمَحَف سطع ادو ءُهْحَصْناَ

 ا

 ىَلِإ اوُرُظْنا» : يب هللا ُلوُسَر لام :َلاَق نفط َةَرْيَرُه نبأ ْنَعَو - ۳

 ال نأ ُرَدجَأ َوُهَف ءْمُكَفْرَف ّوُه ْنَم ىَلِإ اوُرُظنَت الو مکن َلمْسَأ وه
 . يلع قمم (ْمكيَلَع هللا َةَمْعِ

 لَك هللا َلوُسَر ُتْلَأَس :َلاَق هه َناَعْمَس نب سارا نَعَو 2 ٤

 ءكرذص يف اح اَم :ُمْنإلاَو «ىلخلا م ٌنْسُح :ُربلا» :لاقف ؟مُنإلاَو َربلا نع

 . لم ُهَجَرْخَأ «ساتلا هيلع َعِلْطي ْنَأ تفرع

 .(1705/5) ملسم )0غ(

 .(77175/4) ملسمو (۱۲۸/۸) يراخبلا (؟)

 بيوبت وهو ملسمل ظفللاف ديج ريغ اذهو ظفللا اذهب هيلع قفتملل ظفاحلا هازع اذك : هيبنت .

 امأو هقوف وه نم ىلإ رظني الو هنم لفسأ وه نم ىلإ رظنيل باب :لاق ثيح يراخبلل
 لضف نم ىلإ مكدحأ رظن اذإ» :ملسم دنع ًاضيأ وهو يراخبلا هقاس يذلا ثيدحلا ظفل

 .«هنم لفسأ وه نم ىلإ رظنيلف قلخلاو لاملا يف هيلع
 .(۱۹۸۰/6) ملسم (6)



 عماجلا باتك-١ ۳۹۸ مارملا غولب

 معن اّذإ» :ئك هللا لوسَر َلاَق :َلاَق : هل ٍدوُعْسَم نبا نَعَو 7 6
 ْنَأ لجأ ْنِم ؛سائلاب اوُطِلَتْخَت ىتَح ءِرْخآلا َنوُد ِنانثا جاكت لَك ؛ َةَناَلَ

 . يشم ُظْفَلاَ هْيَلَع قمتم هن را

 لجَرلا ُميِقُي ال» :ِْكي هللا َلوُسَر لاق :لاق 4 َرَمُع نبا نَعَو 2 35

 اع قت ارش سونو اوُحّسَقَت نكْلَو هيف ٌسِلِجَي ْمُث ءِهسِلجَم ْنِم َلُجَرلا
 لَكَ اَذإ» : للك ردنا دوج ر لاق :لاَق اي ِساَبَع ِنْبا ِنَعَو 2 ۷

 ع ی اا ذأ هممت ىَبَح هدي ْحَسْمَي دف «“اماَعط ْمُكُدَحَأ

 ململ : هللا لوس نر َلاَق :َلاَق ك5 َةَرْيَرُه ئبأ ْنَع 2 ۸

 0 م «ريثكلا ىَلَع ُليِلَقلاَو ءِدِعاَقلا ىَلَع ُراَملاَو ءِريبكلا ىَلَع ٌريِغَصلا

 . ”(يشاملا ىلع ٌبكارلاو» :ملسمل ةياور يفو

 نَع ئزجُي» :ِلك هللا َلوُسَر لاق :لاق هذ َيِلَع ْنَعَرو 2 ۹
 (ْمُهّدَحَأ د دري نأ ِةَعامَجلا نَع ئزجيو ْمُهُدَحَأ ل ْنَأ اوُوَم اَذِإ ٍةَعاَمَجلا

 . قَبلَ ديا كو

 )١( جانتي الف» :(أ) ةخسن يف .

 ا اا :هل ىرخأ ةياور يف كلذ ةظفل تعقوو «هنزحي ّنأ» : ملسم يف )۲(

 )۱۷۱۸/٤(. ملسمو ۰ ۰/۸ يراخبلا (۳)

 .هل ظفللاو (0) ملسمو (75/8) يراخبلا (؟)

 .(8//01/7) حتفلا يف ظفاحلا هلاق امك ملسم تادايز نم امنإو يراخبلا دنع تسيل «ًاماعط» :ةظفل ()

 )1( يراخبلا )/٠١7/8( ملسمو )/17١0(.
 ملو» )۱۷/١١(: حتفلا يف ظفاحلا لاق )۱۷٠۳/٤( ملسمو «هل ظفللاو )1٤/۸( يراخبلا (۷)

 . ؟ملست جم يف ريكلا ىلع ريغصلا ي عب
 . داجأف امهل (40/4) صيخلتلا يف ظفاحلا هازع دقو ًاضيأ يراخبلا دنع يهو )١17١/5( ملسم (۸)
 )7/١١( حتفلا يف ظفاحلا هازع :تلق )٤۸/۹( يقهيبلاو )۳٥۳/٤( دواد وبأ .هريغل نسح (9)

 يف انخيش هنسحو اهركذ مث : دهاوش هل نكل فيعض هدانسإ نأ ىلإ راشأو دواد يبأل
 )۲٤١/۳(.. دهاوشلا كلتل ءاورإلا

 دمحأ دنع ثيدحلا رأ مل : هيبنت



 مارملا غولب ۳۹ عماجلا باتك- ١١

 دوُهَيلا اوُأَدْبَت ال» :هه هللا لوُسَر َلاَق :لاق ةنَعَو 7 ٠

 (ِهِقِّيْضأ ىلإ ْمُهوَرطضاَف ؛قيرط يف ْمُهوُمُثيِقْل اَذِإَو «مالّسلاب ىراَصْنلاَو
 7 هج رْخأ

 :لُمَيْلَف ؛ْمُكَدَحَأ سَطَع اَذإ» :َلاَق ي يبنلا نع ُهْنَعَو ١
 لُقَيْلَك هللا َكُمَحْرَي :ُهَل لاق ادق هللا َكُمَحْرَي :ُةوخَأ هَل َلْميْلَو ءَِلِل ُدْمَحلا
 . يراخبلا ُهَجَرْحَأ ْمُكْلاَب ٌحِلْصُيَو هللا ُْمُكيِدْهَي هَل

 كلو كنم ٌدَحَأ ّنَبَرْشَي ال :4& هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو 7 ۲

 ظ . لَم ُهَجَرْخَأ ؟أمِئاَق

 أدْبَيلَف ْمُكُدَحَأ َلَعَمْلا ادإ» :هللكك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَعَو _-- ۳

 اَمُهَرْجآَو لعنت اَمُهْلَرَأ ىئمُيلا نُكَْلَو ءِلاَمَشلاِب ْأَدْبيلَف َعْرَن اَذِإَو ءِنيِمَيلاِب
(TD) of 7 00هلع فم عزت /  . 

 لغت يِف ْمُكُدَحَأ شْمَي ال» :هلكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو _ ٤‰

 O اي ACA ذ E ةدجلاَو

 ٌرظْنَي ال» : هللا َلوُسَر لاق :َلاَق 4 َرَمُع نبا نَعَو 2 6

 ظفاحلا هركذ امك ةريره يبأ دنسم نم هنأ باوصلاو أطخ وهو ةثالثلا لوصألا يف اذك )١(
 .(1١١؟5) مقرب ىضم اميف هسفن

 .(١١؟5) مقرب هجيرخت رم (۲)

 .(51/8) يراخبلا (۳)

 .؟مكدحأ» :(ج)و (ب) ةخسن يف عقوو ( ملسم حيحصو (أ) ةخسن يف اذك )٤(

 )( ملسم )/١1١١(.

 .(1550/) ملسمو )١99/90( يراخبلا (5)

 .(0//1570) ملسمو (۱۹۹/۷) يراخبلا (۷)

 .(1501/) ملسمو (۱۸۲/۷) يراخبلا (۸)



 عماجلا باتك- ١ ۳۷ مارملا غولب

 لكأيلف ْمُكَدَحَأ لأ ا : لاق للي هللا َلوُسَر ْنَأ ُهْنَعَر 2 0

 ترخو «هِلاَمشب ُلُكأَي َناطْيَشلا ناف (ِهْئِيِمِيِب ْبَرْثَيْلَف برش اَذِإَو ‹« هئيمنب
 كلا

 0 ير (ِهِلاَمِشب

ET OT ۲4۷لاق  

 الو ْءِفَرَس ريغ يف «قدصتو ءُسَبلاَو ءُْبَرْشاَو «لك» : ةي هللا َلوُسَر

 .'يراځْبلا ُهَقَلَعَو ءُدَمْحَأَو َدْواَد وُبأ هجَرْخأ «ةّليخَم

 ةَلَصلاَو ٌربلا ُباَب - ۲
 ّبحأ ْنَم» :ِهلَك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هيي َةَرْيَرُه نبأ ْنَع 2464

 هجّرخأ ؛ُهَمِحَر لِصَيْلَف ؛ِهرَثأ يف ُهَل ْأَسْنُي ْنَأَو ءهِقْرر يف هيلع طَسْبُي نأ

 . “ىراځْبلا

 الد : دلع هللا لوس لاف :لاَق هه ميطُم نب ٍرْيَبُج ْنَعَو - ١84|١

 . يلع ْقَفَتُم - مِحَر عطا :ينعَي - عاق نجلا ُلُخْدَي

 ّنِإ» :َلاَم لَك هللا َلوُسَر نأ 45 َةَبْعُش ن ِةَرْيِغُمْلا نَعَو 9 6

 )1١( ملسم )۱٥۹۸/۳(.

 لاقو ًاقلعم (۱۸۲/۷) يراخبلاو (18759181/1) دمحأو (۲۹۹/۲) ىسلايطلا دواد وبأ . نسح (؟)

 .«هضعب هجام نباو يذمرتلا جرخأو نسح هدنسو» :(71/5) يراخبلا رصتخم يف انخيش
 وه امنإ دواد يبأ ةظفل قالطإ نم دارملا مث ءعمجلا ظفلب مهدنع ثيدحلا :هيبنت

 هوري مل وهو ننسلا بحاص يئاعبجسلا  uامك هديقي نأ هيلع ناكف يسلايطلا هاور

 د ) حتفلا يف لعف

 » :(ج) ةخسن يف (۳)

 هيلع طسبي» لدب «هل طسبي» :هدنع نأ الإ ظفاحلا ا )٦/۸( يراخبلا (5)

 ملسم هاور ثيدحلاو حيحصتلا ةمالع اهبناجبو «هل طسبي» :(أ) ةخسن شماه يف عقوو

 )۱۹۸۲/٤(. سنأ ثيدح نم نکل ًاضيأ

 .(1981/5) ملسمو (5/8) يراخبلا (ه)



 مارملا غولب ۳۷۱ عماجلا باتك-١

 ْمُكَل هركَو «ِتاَهَو ًاَعْنَمَو «ِتاكبلا َدَأَوَو ءِتاَهَمَألا َقوُقُع ْمُكْيَلَع َمّرَح هللا

 . ''ةهْئَلَع قمتم «ٍِلاَملا َةَعاَضِإَو ءٍِلاّوَسلا َةَرْثَكَو ءلاَقَو َلِيِق

 :لاَق ةي ّيبتلا نَع هل ورمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 2 ١
 ُهَجَّرْخَأ ؛َنْيَدِلاَولا ٍطَخَس ىف هللا طَخَسَو ءنْيَدِلاَولا اًضر ىف هللا اًضر»
 . "”هكاَحلاَو َناّبِح ُنْبا ُهَحْحَصَو ءَيِذِمْرَتلا

 ال هنتي سف يَا : لاق ي يبنلا نَع ه# سئأ ْنَعَو _ ۲
 . ع وفم م (هِسْفَتِل بحي ام - هيجأل وأ  ِِراَجِل ٌبِحُي ىّتَح ٌدْبَع ُنِمْؤُي

 بدلا يأ كي هللا َلوُسَر ُتْلَأَس :لا هڪ ٍدوُعْسَم نبا نعَو 29 67

 من :َلاَق ؟يأ َمُث :ُتْلُق كَكَقَلَح وهو ءان هلل لَن ْنَأ» :َلاَق 7

 يارَ ْنَأ من١ :َلاَق ؟ْيَأ مث :ٌتْلُق ءاَكَعَم لاب نأ ةى كلو
 . ع نمم كراج

 ا

 هلك هللا َلوُسَر نأ © صاقلا نب وِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو - 4
 ؟هْيدِلاَو لجرلا ب لهو لي همْيَدِلاَو ٍلَجَرلا مش رئاَبكلا ّنِم» :لاڦ

EAEال ا ا ؛لُجَرلا  
 2 وم

. (ITE) ملسمو )٤/۸( يراخبلا )۱( 

 هنسحو )۱١۱/٤ - ۱٥۲( مکاحلاو (۷۲/۲) نابح نباو )١١/5”7( يذمرتلا .هريغل نسح (۲)

 .هقرط عومجمب )٤٤/۲( ةحيحصلا يف انخيش

 .هل ظفللاو )58/١( ملسمو )٠١/١( يراخبلا )۳(

 .(ةليلحب» :(ج) ةخسن يف ()

 )٥( يراخبلا )۸/٩( ملسمو )١/10(.

 .هل ظفللاو )41/١( ملسمو (۳/۸) يراخبلا ()



 ل حملا كاسح عماجلا باتك_ ١1 ضف مارملا غولب

 ْلِجَي ال» :َلاَم ك هللا َلوُسَر نأ 5 َبوَيأ ئبأ ْنَعَر 266

 ِضِرْعُيَو ءاَذَه ضِرْعُيَف ِ؛ِناَيِقَتْلَي :ِلاَيَل ِثاَلَث قو ُهاَحَأ َرْجْهَي نأ مِلْسُمِل
 . هيلع قمم «مالّسلاب أدني يِزْلا اَمُهُرْيَحَو ءاَذَه

 ٍفوُرْعَم لك» :ك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هيض ٍرباَج ْنَعَو 27 5

 . '"”َيِراَخْبلا ُهَجّرْخَأ ؛ةَقَدَص

 َّنِم نَرِقْحَت اَل» :لي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هه رد نبأ ْنَعَرو - ۷
 ."””«قْلَط يجوب َكاَحَأ ىَقلَت نأ ْوَلَو ءّائْيَش ٍفوُرْعَملا

 ريكأَف ؛َةَقَرَم َتْحَبَط اًذِإ» :هلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو 4
E٠ اًمُهَجّرْحأ (كَناَريِج ُدَهاَعَتَو  ke 

 سُن ْنَم» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هڪ َةَرْيَرُه ْنِبَأ نَعَو 2 ۹
 م ا

 مْوَي برك ْنِم ةَبْرُك ُهْنَع هللا سمت ؛اَيْنَذلا ٍبَرُك ْنِم ةَبرُک “نوم ْنَع

 يف دْبَعلا َناَك اَم ِدْبَعلا ٍنْوَع ىف ُهَللاَو ءةَرِحَآلاَو اًيْنَدلا ىِف ُهّللا ُهَرَئَس ًامِلْسُم

 . "ملم ُهَجَرْخَأ هيج ٍنْوَع
 ْنَم» :ة هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هذ ِدوُعْسَم "ىبأ نَعَو 9

٠ 
Wh 

 . “لسم ُهَجَرْخَأ «هِلِعاف رخأ لن هلق ؛رْيَخ ىَلَع لد

 )١( ملسمو (۲۹/۸) يراخبلا )۱۹۸٤/٤(.

 .(۱۳/۸) يراخبلا (۲)

 )۳( ملسم )٤/۲۰۲۹(.

 )٤( ملسم )٤/۲۰۲۵(.

 .«نمؤم# :ملسم يف يذلاو «ملسم» :(ج) ةخسن يف )6(

 )5( ملسم )۲۰۷٤/٤(.

 .«يبأ» :(أ) ةخسن يف ام باوصلاو «نبا» :(ج)و (ب) ةخسن يف (۷)

(A))/١16١5(. ملسم  



 مارملا غولب ۳۷۳ عماجلا باتك- ١١

 هللاب , ْمُكَداَعَتْسا نم : لاق دع ّيبنلا نع ا رمع نبا نعو - ۲۱

 ل ناف ُهوُتِفاَكُف ًافو ُرْعَم لإ ! ىَنَأ نمو غا هللاب ماس ¿ن نمو :ةودعأت

 . هيلا جرحا هل اوعذاف اودجَت

 عَرّولاَو ٍدْهّزلا ُباَب - ۴
 للك هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :لاق © ٍرْيِشَب ِنْب ٍناَمْعَنلا ِنَع - ۹۲

 َماَرَحلا ْنِإَو «ْنَيَب لالخلا نإ اأ ىلإ ِهْيَعَبصإب ٌناَمْعَتلا وها لومي

 ؛ِتاَهْبَشلا ىَقَتا نمف «ساتلا َنِم ٌريِثَك ٌنُهُمْلْعَي ال ءُتاَهِبَتْشُم اَمُهَتْيَبَو نيب

 يعاّرلاك ؛ماَرَحلا , يف َعُكَو ؛ِتاَهْبَشلا يف َعَفَو ْنَمَو ءِهِضْرِعَو هني أَربَتْسا ِدَقَ
 َنَو الأ ىج كلم ركل دو الا ا یا ا

 ُدَسَجلا َحَلَص ْتَحّلَص اذ ُةَعْضُم ٍدَّسَجِلا يف َنِإَو الآ ُةُمِراَحَم :هللا ىَمِح
- 

 . يلع ْقَقَتُم ُبْلَقلا :َيِهَو الأ ُهَلُك ُدَسِحْلا َدَسُق ْتَدَسَق اَذِإَو هلک

 دبع سعت» :ِهكَي هللا َلوُسَر لاق :لاق هي َةَرْيَرُه نبأ 5 ل ۳

 (َضْرَي ْمَل ًطْعُي ْمَل ْنِإَو ءَيِضَر يِطعَأ ْنِإ ءِةَفيِطَقلاَو ءمَمْرَدلاَو ٍراَئيَدلا
 . "”ئراَخُبلا ُهَجّرْخَأ

 «'* يِبكْنَمب اڀ هللا ُلوُسَر َدَحَأ :َلاَق © َرَمُع نبا نَعَو 2 4
 :ُلوُقي َرَمُع ُنْبا َناَكَو .«ليبَس ُرِباَع ؤا ءُبيِرَع َكنأك اَينَدلا يف ْنُك» :َلاَقَ

 ءاورإلا انخيش لاقو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلاو )۱۹۹/٤( يقهيبلا .حيحص )١(

 امك وهو :تلق .يبهذلا هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو» 02/0

 . الاف

 .(۱۲۲۰ ۔ ۱۲۱۹/۳) ملسمو (۲۰/۱) يراخبلا ()

 )۳( يراخبلا )۸/۱۱١(.

 (ًيبكنمب)» :(ب)و (أ) ةخسن يف تطبضو يراخبلا نم ةينينويلا ةخسنلا يف تطبض اذك )00

 . «ةينثتلاب لوصألا ضعب يف طبضو» )770/1١١(: حتفلا يف ظفاحلا لاقو



 عماجلا باتك_ 1 ۳۷٤ مارملا غولب

 0 ءَءاَسَّملا ٍرِظَتْنَت لف َتْحَبْضَ اَذِإَو ءَحاَبَصلا ٍرِظَتْنَت الف َتْيَسْمَأ اذ

 "ع ىراخبلا أ .كتوَمِل كتايح نمو «كِمَقَسِل كِتَحِص

 هْبشَت ْنَم» :ِلك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هه َرَمُع نبا نَعَو 56

 ج نبا ُهَحَحْصَو هَدْواَد وُبَأ ُهَجَرْخَأ (ُمُهْنِم َوُهَق مقي

 أمْوَي ةي ئبتلا فْلَخ تنك :َلاَق "”[ 18913 س اَبَع نبا نَعَو 2 15

 َتْلَأَس اَذِإَو ءَكَهاَجُن هدجت هللا ٍظّمَحا َكْظَْمْحَي هللا 0 !ٌماَلَع اَي» :َلاَقَف

 ْنَسَح :لاَقَو ءَيِذِمْرَتلا ُهاَوَر «هللاب ْنِعَتْساَف َتْنَعَتْسا اَذِإَو هللا ٍلَأْساَ
 . 1” خِيِحَص

 ياسا ىلإ لج هاج :َلاق ڍغس ن ا ااا

 «سانلا سانلا 3 یف ذمار للا ٠ كَبَحُي انقل یف 5 : رای

 مخ)* اد plr, (VIFegsoc | هر ريقي لر
 ٤ ي هدئسو [هريغو] هجام نبا هأوَر

 )١( يراخبلا )48/١١١(.

 دواد وبأ .نسح (؟) )٤٤/٤( حتفلا يف ظفاحلا لاق )٠١/ :)711انخيش لاقو «"نسح دنسب»
 ءاورإلا يف )٠١9/0(: اذه نابوث نبا ريغ تاقث مهلك هلاجر نسح دانسإ اذهو :تلق»

 . ثيدحلل دهاوشو تاعباتم انخيش ركذ مث : تلق «فالخ هيفف

 e ةخسن نم ةدايز (۳)

 .«حيحص هدنسو» :(07/0) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (5717/5) يذمرتلا .حيحص )٤(

 ديعس# : ىلإ (ب) يف تفرحت ))

 .«لاق» :(أ) يف (0

 .(ب) ةخسن نم ةدايز (۷)

 يف» :(17/5) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (1//11) هجام نبا .هريغل حيحص (۸)
 855(0) ةحيحصلا يف هتققح امك حيحص هقرط عومجمب ثيدحلا نكل باذك هدانسإ

 . ؟يمثيهلاو يقارعلاو يوونلا هنسح دقو» :كانه انخيش لاقو



 مارملا غولب ye عماجلا باتك- ١
 و ج ص 55555855

 a رخ )° يفخلا ؛ يعل هيت دبعلا ت هللا نإ : لوَقَي

 نْسُح ْنِم» :ِكك هللا َلوُسَر لاق :لاَ ههَظ ا بأ ْنَعَو 2 ۹
 .'"'”ٌنَسَح :َلاَقَو َيِذِمْرَتلا در (هينعي ال اَم ُهكْرَت ِءْرَملا مالش

 ١3٠7 - نع هللا َلوُسَر لاق :لاق يل َبِركيِدْعَم نب ماَدَمِملا نَعَو :

er «يِذِمْرَتلا أ اا يطب نم ًءاعو َمَدآ نبا كَم ام 

E : زاك هللا لوسَر لاق :َلاَك هنو سن ْنَعَو ١٠٠١/١ 

 يا و ا ا ىا ةكرشلا نوازل َنيِئاَطَخلا ُرْيَخَو «ءاطَخ 0

 ححصو ‹فْيعض دنسب بَعشلا يف ها جا (ُهَّلِعاَق ُليِلَقَو 0

 انك َناَمْفْل لوق ْنِم فوق ها

 ظ )۲۲۷۷/٤(. ملسم )1١(

 حيحصاا :(7514 مقر) ةيواحطلا جيرخت يف انخيش لاق )۸/5 يذمرتلا .هريغل حيحص )۲)

 .«("؟٠و۲۹۳) ريضنلا ضورلا يف هتجرخ ةباحصلا نم عمج نع يور

 يف يذلاو )٠۹/١١( حتفلا يف لاق اذكو هنسح يذمرتلا نأ ظفاحلا لقن اذك :هيبنت
 . ظافحلا نم دحاو ريغ هنع لقن اذكو هب رغتسا هنأ انتخسن

 . هتبثأ ام نئسلا يف يذلاو (هنطب» :(جو ب) ةخسن يف (۳)

 يف انخيش لاقو )٥۲۸/۹( حتفلا يف ظفاحلا هنسحو )٠/٤ ٠ يذمرتلا .حيحص )٤(

 دقو عاطقنالاب لعأ دقو . . . تاقث هلاجر حيحص هدانساو : تلق» )۳۳۷/١(: ةحيحصلا

 )٤۲/۷((.. ءاورإلا يف هنع تبجأ

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو ( ٠ ۰/۲) هجام ¿ نباو (1094/5) يذمرتلا .نسح ()

u٠ .انسح هدانسإو»  

 وهو امكحا :(ب) ةخسن يفو «ملح» ةت يفو «ةمكح-) :(ج) ة ةخسن ىف 050

 ظ  يقهيبلا دنع امل قفاوملا

 نع لقنو )٤٤٤/٥( ةفيعضلا يف انخيش هفعضو m/4) بعشلا يف يقهيبلا . فيعض )۷(

 .نامقل لوق نم هنأ ىلع يقهيبلا رقأ هنأ 55



 عماجلا باتك_ ۳۷٦ ١1 مارملا غولب

 قالخآلا ئواسم ْنِم بْيهْرَتلا ُباَب * 

 ْمُكاَيِإ» :ِةلب هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هيض َةَرْيَرُه ئبَأ نَع -_ ۳

 وُبَأ ُهَجَرْحَأ «َبطَحلا ُراَئلا ُلْكأت اَمَك ءِتاَئَسَحلا ُلُكَأَي َدَّسَحلا ْنِإَف ءَدَسَحِلاَ
 هوحن سّنأ ثْيِدَح ْنِم ُهَجاَم نالو داد )۳(

 «ةَعَرصلاب ديِدَشلا سيل : ةا هللا لوسر لاق :لاق ُهْنَعَو -_ ٤‰

 . “أهيَلَع قمم «(بَضَعلا َدْنِع ُهَسْفَن ُكِلْمَي ىِذَّلا ُديِدَشلا امّنِإ

 ُمْلَظلا» :لك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ا َرَمُع نبا نَعَو 7 0

 . يلع قمتم 'ةَمايِقلا َمْوَي ٌتاَمْلَظ
 ؛مْلظلا اوما كك ل هللا َلوُسَر َلاَق : لاق كف ٍرباَج ْنَعَو 2 7/75

 (ْمُكَلْبَق َناَك ْنَم َكَلْهَأ ُهْنِإَف ف اوُمَناَو ِةَماَيِقلا َمْوَي ٌتاَمُْلَُظ َمْلْظلا نإ
 3 ل د

 ْنِإ» :هكي هللا َلوُسَر لاق :َلاَق ه5 ٍدْيِبَل نْب ٍدوُمْحَم ْنَعَو 2 ۷

 . “نسخ "رسب ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأ ؛ءاَيَرلا :ُدَعْضألا رشا ُمُكْيَلَع ٌفاَحَأ ام َفّوْخَأ
 ا

 )١( (بهرلا» : (أ) ةخسن يف عقوو (ج)و (ب) ةخسن يف اذك .

 ال :يراخبلا لاقو» :(71/5/5) ةفيعضلا يف انخيش لاق (77/5/5) دواد وبأ .فيعض (۲)

 . (مسي مل هنأل لوهجم وهو ميهاربإ دج ريغ تاقث هلاجرو :تلق . حصي

 دانسإ اذهو :تلق» )۳۷٤/٤(: ةفيعضلا يف انخيش لاقو )١1508/5( هجام نبا .فيعض (۳)

 .؟كورتم طانحلا ًادج فيعض

 )٤( يراخبلا )۸/۳٤( ملسمو )5١14/4(.
 )۱۹۹٩/٤(. ملسمو هل ظفللاو )١19/8( يراخبلا (ه)
 .(1995/4) ملسم (5)
 .«دانسإب» :(ج) ةخسن يف (۷)

 امك ديج دانسإ اذهو» )٦۳٤/۲(: ةحيحصلا يف انخيش لاقو (518/5) دمحأ .حيحص (۸)

 ديبل نب دومحم ريغ نيخيشلا لاجر تاقث مهلك هلاجر )۳٤/١( بيغرتلا يف يرذنملا لاق

 .«هدحو ملسم لاجر نم هنإف



 مارملا غودب هسا سس
 س

 ٍقفاتملا ةي : ا هللا ل لاق : لاق هَ رره 3 نعو - 5 ١

 "1هيَلَع نَمَتُم «َناَح َنِمّثْوا اَذِإَو ,فلخأ َدَعُو اَذِإَو ءَبَّذَك ٌتَدَح اَذِإ :ُتالَت

 0 (َرَجَف َمَصاخ اَذِإَو» :ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ِثْيِلَح نِ اَمُهَلَو

 باس :هكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هڪ ووم نا نَعَو 2 ۹
 ولع قت هرن ُهَلاَتِقَو ءُقوُسُم مِلْسُملا

 مُكاَيِإ» :ِِك هللا لوسَر لاق :لاَق هبط ة َرِيَرُه يبأ ْنَعَو 3 ٠

 . هيلع قمتم «ِثيِحلا ُبَّذُكأ ّنَظلا ّنِإَف ؛ ّنَظلاَو

AE ا : ف ٍراَسَي ٍنْب ٍلِقْعَم ْنَعَو - 1١ 

 الإ هوتيِعَرِل شاع َّوُهَو ؛ ٌتوُمَي َمْوَي ُتوُمَي هةْيِعَر هللا ِهيِعْرَتْسَي ٍدْبَع ْنِم اَم»
 قمتم ؛َةْنَجلا ِهْيَلَع هللا مرح 0

 ْنَم َمُهْللا» : 4 هللا ُلوُسَر لاق :ْتَلاَق ات ًةَشِئاَع ْنَعَو 2 ۲

 . لسم ُهَجَرْخَأ اهْيَلَع ُمْشاَف ؛ْمهْبَلَع قش 5 O مآ ني نو

 َلَتاَق اذإ» :هئك هللا َلوُسَر لاق :لاق هيض َةَرْيَرُه يب نَعَو - ۳

 . لع قمتم َفَتُم «ةجولا ِبيَتْجَيَلَف ْمُكدَحَأ

 ال» :َلاَق . يِبِصْرَ !هللا َلوُسَو ا : لاق الجر نأ ُدْنَعَر 2 4

 ا" يِراَحُبلا هجر «ٰبَصضْعَت الر : لاق ارارم ددَرف «(«ٰبضْعَت

 .(۷۸/۱) ملسمو )٠١/۱( يراخبلا (۱)
 .(8/1) ملسمو )٠٥/۱( يراخبلا (0)

 .(ج) ة ةخسن نم ةرابعلا هذه تطقس : هيبنت

 . ۸۷ ملسمو )۱۹/١( يراخبلا (۳)

 .)1440/6) ملسمو )۲٤/۷( يراخبلا (4)

 .هل ا (۸۰/۹) يراخبلا (ه)

 )۱٤١۸/۳(. ملسم (5)
 .(۱1/6°) ملسمو هل ظفللاو (۱۹۸/۳) يراخبلا (0)

 .(370/8) يراخبلا (8)



 عماجلا باتك- ١١ ۳۷۸ مارملا غولب

 : لي هللا لوُسَر لاق :ْتَلاَق اه©8 ةَيراَصنألا َةَلْوَخ ْنَعَو 6

 ُهَجّرخأ كةَماَيِقلا َمْوَي اَلا ُمُهَلَق ؛ُقَح رْيَعب هللا ِلاَم يِف َنوُضَوَحَتَي الاجر َّنِإ»
 . ''”َيِراَخُبلا

  ِهَبَر ْنَع يوري اَمْيِف - هي ّيبنلا نع هذ َرَذ ئبأ ْنَعَو 2 157

 الف ءامّرَحُم ْمُكَنيَب ُهُتلَعَجَو ءيِسْفَن ىَلَع َملظلا تمرح يٽ !يِداّبِع اي» :َلاَق

 . لسم ُهَجَرْخَأ ؛اوُمَلاَظَ

 اَم َنوُرْدَتُأ» :َلاَم يي هللا َلوُسَر َّنأ هذ َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 7 ۷

 0 0 ام َكاَحَأ َكُرْكِذ» :َلاَ .مَلغَ ُهلَوُسَرَو هللا :اولاق «؟ةَبيِغَلا

 ُهَتبَتْعا ِدَقَف لوقت ام هيف ناك ْنِإ» :َلاَق لوقا ام ينيأ يف و ناك نإ 0
 (8)ء اء 4

 الو ءاوُدَساَحَت اَل» :ِهيكَي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْئَعَو 2 4

 « ضعَب س ىلع مكضعُب 7-2 عبي الو الو ءاوضْغاَب اَت الد اوس ات

 لل الو e ا ت ًاناَوْخِإ هللا دابع اوُنوُكَو

 ئرما بسخب) :_ رار تد هردص ىلإ ر AE (اَنهَه ىَّوَمَتلا هرَقَحَي

 نال ا ا ا لك ءَمِلْسُملا ا نأ كلا كو
 )1( 4 ا

 . ُمِلْسُم ُهَجَّرْخَ هضْرِعَو

 :َلوُمَي ي هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق ي كلام ن َةَبْطُق ْنَعَو 68

 )( يراخبلا )٠١5/5(.

 )۲( ملسم )۱۹۹٤/٤(.

 . «لاق» :(ج) ةخسن يف (۳)

 )٤( ملسم )5/5١١١(.

 . ملسم يف امل ةقفاوملا يهو «تارم» :(ج) ةخسن يفو )ع

 )١1985/54(. ملسم (5)



 مارملا غولب | ۳۷۹ عماجلا باتك_ ١1

 ُهَجَرْخَأ «ِءاَوْدَأْلاَو ءاَوُهَأْلاَو ءِلاَمْعَألاَو .قالخَألا ٍتاَرِكْنُم يِنْبْنَج ّمُهّْللا»
 . ل ظفَللاَو ُمِكاَحلا ُهَحَحَصَو َيِذْمْرَتلا

 ِراَمُث ال» :ِي هللا ُلوُسَر لام :َلاَق 4 ٍِساَبَع ِنْبا ٍنَعَو - 5
 أ لنسب ىِذِمْرتلا تا (هَُمِلْحَُتَف ًادعوَم هدعت الو «هخزاَمَت الر كا

 : للك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هه يرذُخلا ٍدْيِعَس نبأ نعد 5١

 َيِذِمْرَتلا ُهَجَرْخَأ ؛ِقّْلُحلا ُءوُسَو ُلْخُبلا :نِمْؤُم يف ِناَعِمَتْجَت ال ٍناَتلْضْحا
eهر  

 0 00 هنس يفو

 َناَبَتْسُملا» :ِنئك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ل ير بأ ْنَعَر 2 ۲ 6
 . ينم ُهَجَرْخَأ (ٌموُلْظَملا ٍدَتَْي ْمَل ام «ئوابلا ىَلَعَق ءالاق ام

 راض ْنَم» :ِهلكي هللا ُلَوُسَر لاق :َلاَق نفذ َةَمْرِص بأ ْنَعَو 2 ۴
 ةذاذ ولأ ةعتخلا يتلع ا .فاش نمو: غهللا ةناض املك
 e 7-2 و ىذِمَردلاَو

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )٥۳۲/١( مكاحلاو (ها/ه/5) يذمرتلا .حيحص (1)

 يدنع وهو يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص )٥۳۲/١(: مكاحلا لاقو» :)/(

 .«امهطرش ىلع
 ثيل هيف نإف» )5٠١/54(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )٥۹/٤( يذمرتلا .فيعض (۲)

 .«فيعض وهو ميلس يبأ نبا
 ثيدح : يذمرتلا لاقو» :(7105/) ةفيعضلا ىف انخيش لاق )۳٤۳/٤( يذمرتلا .فيعض ()

 ( . . . ظفحلا ءىيس فيعض وهو : تلق سرش هرب م تد نمت الإ ف آل یر

 )٤( ملسم )٤/۲۰۰۰(. (

 )( دواد وبأ .نسح )۳/۳٠١( يذمرتلاو )٤/ )۳۳۲ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق

 )5/ :)56٠ديعس 57 ثيدح نم دهاش هل نتملا نسح دانسإلا فيعض وهو :تلق»

 .45((«2تحت )”/5١١/ ءاورإلا يف هتققح امك اسر حص دقو يردخلا

 . يريهزلا هدافأ امهدنع تسيل «املسم» :ةظفل : هيبنت



 عماجلا باتك_ ١١ ۳۸۰ مارملا غولب

 هللا نإ :ةل هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هن ِءاَدْرَدلا ئِبَأ ْنَعَو 2 ٤‰

 ا ٌيِذِمْرَتلا ا «ّيِذَبلا شجافلا ضّْعْبي

 ُنِمْؤُملا َسْيَل»١ :- ُهَعَْفَر - ه5 ٍدوُعْسَم نبا ِثْيِدَح ْنِم ُهَلَو _ 6
 ,ُمِكاَحلا هَحْحَصَو ءُهَئَسَحَو ؛ءيِذَبلا اَلَو ءشِحاَفلا اَلَو ءِناَعّللا الر «ِناَعطلاب

۰ (Da و ٰينطُفَراذلا َحَجَرَو 

 اوبس ال» :ِةلك هللا َلوُسَر لاق :ْتَلاَق اهي َةَسِئاَع ْنَعَو 927 65

 "”َيِراَخُْبلا ُهَجَرْخَأ اوُمَدَق ام ىَلِإ اوَضْمَأ ْدَق ْمُهْنِإَف ءَتاَوَألا

 لخذي ال» :هنإي هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق 4 َةَمْيَذُح ْنَعَر 292 ۷

 . “هلع قمم (تاَنَق َةَنَجلا

 فك ْنَم» : هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق # سئأ ْنَعَرو 2 4
 نم ٌدِهاَش ُهَلَو ء(ِطَسْوَأْلا» يِف َيِناَرَبطلا ُهَجَرْخَأ (ُهَباَذَع ُهْنَع هللا فك ؛ُهَبَضَع
 . '2ايندلا ىبأ نبا دنع َرَمَع نبا ثْيِدَح

 ١ :ِهللك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هو ٍقْيَدَصلا ركب يبأ ْنَعَو 2 ۹

 لاق امك وهو» )٤٦٤/٤(: ةاورلا ةياده يف انخيش لاق (””77/5) يذمرتلا .هريغل حيحص (۱)

 .8175(2) ةحيحصلا يف هتنيب امك هدنس فعض ىلع حيحص ثيدحلا نأ

 )١١١/١(: ةحيحصلا يف انخيش لاقو )١71/١( مكاحلاو )٠١/٤١( يذمرتلا .حيحص (۲)

 ا امك وهو :تلق . يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص مكاحلا لاقو»

 .هب لعأ امع انخيش باجأ مث .٠ . .لعأ دق
 ْ 0000 يراخبلا (۳)

 .(۱۰۱/۱) ملسمو (۲۱/۸) يراخبلا (5)

 يف هدهاوشل انخيش هححصو سنأ ثيدح نم (۳۰۲/۷) ىلعي وبأ هاور .هريغل حيحص )6(

 . )٤۷٥/٥(. ةحيحصلا

 رمع نبا ثيدح نم هتيأر امنإو سنأ ثيدح نم يناربطلا دنع هرأ مل ثيدحلا :هيبنت

 .«هتروع هللا رتس هبضغ فك نمو» :هظفلو 0 50)



 مارملا غولب ۴۸1 عماجلا باتك ١١

 هَقَّرَفَو «ٌيِذِمْرَتلا جرا «ةكَلَملا ئيس الو ؛ليخب اَلَو بح َةنَجلا ُلْحْدَي
 0 3 داتشإ يِفَو ‹نيتيِدح

 ٠ -_ :ِلَي هللا لوُسَر لاق :لاق © ساّبَع نبا ٍنَعَو ١

e َموي كالا هذ يف بص .َنوُهِراَك هل ْمُهَو «مؤف ٌثيدَح ٌعَمَس 

 ينعي :  a RAEاخبلا 0

 ْنَمِل ىَبوُط» :ة هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق 4 سنأ ْنَعَو _- ١
 . ؟9هَسح ِداَتْسِإب ُراَرَبلا ُهَجَرخَأ «ساتلا ٍبوُيُع ْنَع ُهْبْيَع ُهَلْعَش

 َمظاَعَت ْنَم» : هللا لوسَر لا :َلاَق © َرَمُع نبا نَعَو 72 ۲

 مكاَحْلا ُهَجَّرْخَأ ؛ُناَبْضَع ِهْيَلَع وُو هللا َيِقَل ءهِتيْشِم يِف َلاَتْحاَو ءهِسْفَن يف

 . تاق ُهَلاَجِرَو

 : الك هللا لوسَر َلاَق :َلاَق © ٍدْعَس نْب لْهَس ْنَعَو _-- ۳
 م مح :لاَقَو ٌيِذِمْرَتْلا لا «ناطْيَشلا نم ُةَلَجَعْلا»

 .(هدنس» :(ج) ةخسن يف )00(

 هيفو» :(۳۳۹/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (١٤۳و٤/٤۳۳) يذمرتلا .فيعض )۲)

 .«فيعض وهو يخبسلا دقرف
 .(05/4) يراخبلا (۳)

 ةفيعضلا يف انخيش هنيب ام ىلع واو هدانسإو (دئاوز رصتخم/۵۵/۲٤) رازبلا .ًادج فيعض )٤(

 رضنلا يمشيهلا لوق ىلع ًابقعم رازبلا دئاوز رصتخم يف امك ظفاحلا لاقو (44/)

 .«نسحلا مالك نم وهو عوضوم نتملاو نابأ اذكو :تلق» :مهتم
 . يراخبلا طرش ىلع (۸۲/۲) ةحيحصلا يف انخيش هححصو )50/١( مكاحلا . حيحص )6(

 يفو» :(507/5) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (”4//51) يذمرتلا .هريغل نسح (5)

 لهس نب سابع نب نميهملا دبع يف ملعلا لهأ ضعب ملكت دقو «بيرغ» :انتخسن
 انخيش هدروأ اذل :تلق «هفعضب بيرقتلا يف ظفاحلا مزجو :تلق «هظفح لبق نم هفعضو

 ىلعي يبأ دنع سنأ ثيدح نم ًادهاش هل تيأر نكل عماجلا فيعضو يذمرتلا فيعض يف

 هللا نم ينأتلا» : ظفلب )٠١٤/٤( ةحيحصلا يف انخيش لاق امك نسح دانسإب )٠١١5/9(
 .ملعأ هللاو نسح هب وهف «ناطيشلا نم ةلجعلاو



 عماجلا باتك_ ۳A۲ ١ مارملا غولب

 :َمْوُسلا» : لع هللا كسير لاق :ْتَلاَق اي5 ةَسِئاَع نحو 55

N ONE نلخلا هوك» 

 نإ ليك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق يل ِءاَدْزَدلا ئبأ ْنَعَو ٠"

 . لسم ُهَجَرْخَأ «ةَمايقلا َمْوَي ءاَدَهُش اَلَو ءَءاَعَفُش َنوُنوُكَي ال َنيِناَعَللا

 ْنَم» :ِةِكَي هللا لوس لا :لاق بط ٍِلَبَج نب ٍذاَعُم ْنَعَو 2 5

 هَتّسَحَو ٌيِذِمْرَتلا د (هَلَمْعَي ىَنَح ْتْمَي مل ؛بْنْذِب ا

 ا و

 لاق :َلاَق ِهَدَج ْنَع هيب نع ميِكَح نب زه ْنَعَو 2 ۷

 هل لبو َمْوَقلا هب كِحْضُيِل ل ُثَدَحُي يِذْلِل ليَو» : ا هللا لوس

 . “يوم ُهُداَنْسِإَو «ُةئالثلا ُهَجّرْخَأ هَل ليو مث

 نأ ُهَتْبَمْغا نَم ُ راف :لا هلك يِبْنلا ِنَع ه5 سئآ ْنَعَو 2 ۸

 . فبعض ٍداَنْسإب قاس يبأ ن نب ُتِراَحلا ُهاَوَر (ُهَل َرِفْغَتْسَت

 )١( ةفيعضلا يف انخيش هنيب ام ىلع فيعض هدانسإو (80/6) دمحأ .فيعض )۲٠۷/۲(.
 )۲( ملسم )٤/**(.

 اذه :يذمرتلا لاقو» )۳۲۷/١(: ةفيعضلا يف انخيش لاق )111١/5( يذمرتلا .عوضوم (۳)

 . لبج نب ذاعم كردي مل نادعم نب دلاخو لصتمب هدانسإ سيلو بيرغ نسح ثيدح

 نبا هبذك اذه نسحلا نب دمحم هيف عاطقنالا اذه عم هنإف ؟نذإ نسحلا هل ىنأ :تلق

 4. . .دواد وبأو نيعم

 لاق )٥٥۷/٤( يذمرتلاو ("54/1) ىربكلا ىف ىئاسنلاو )۲۹۷/۲٤( دواد وبأ .نسح )٤(

 وهو )41/١( مكاحلا هححصو .نسح :لاقو» )۳۸٠/٤(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش
 .71757(2 مقر) مارملا ةياغ يف هتجرخ دقو يذمرتلا لاق امك

 )۲۸/٤(: ةفيعضلا يف انخيش لاق (دئاوز/915/15) ةماسأ يبأ نب ثراحلا .عوضوم (ه)

 عضي ناك :متاح وبأ لاقو ثيدحلا بهاذ :يراخبلا لاق اذه ةسبنعو :تلق»

 .«هتبتغا نمل رفغتست نأ بايتغالا ةرافك» : ثراحلا دنع هظفلو :تلق «. . .ثيدحلا



 مارملا غولب ۳۸۲ عماجلا باتك- ١١

 ضَمِنَأ» :هللي هللا ُلَوُسَر لاف :ْتَلاَق اق َةَشِئاَع ْنَعَو 2 ۹
 . ينم ُهَجَرْخَأ ْمِصَخلا دَلألا هللا ىلإ ٍلاَجْرلا

 قالخألا ٍمِراَكَم يِف بيِغْرَتلا ُباَب
 ْمُكْيَلَع» : لك هللا ُلَوُسَر لاق :لاق هيَ ٍدوُعْسَم نبا نع - 1١3٠

 لاَرَي اَمَو ءَةَنَجلا ىَلِإ يِدْهَي ّربلا َنِإَو ءٌربلا ىلإ يِدْهَي قذصلا ْنِإَف ؛ٍقْدَصلاِب
 ْمُكاَيِإَو .اقيدص هللا َدْنِع َبَتْكُي ىّنَح ءَّقْدَّصلا ىَّرَحَتَيَو «قُدضي ُلُجَرلا
 اَمَو ءِراثلا ىلإ يِدْهَي َروُجُفلا ناو ءِروُجُملا ىلإ يِدْهَي َبِذَكلا نف ؛َبِذَحلاَو
 «ًاباَذَك هللا َدْنِع َبَنْكُي ىَّنَح ءَبِذَكلا ىَرَحَتَيَو ءُبِذَكَي ُلُجَرلا َكاَرَي
 ل

 ْمُكاَيِإ» :َلاَم اهب هللا َلوُسَر نأ ه5 َةَرْيَرُه ْيِبَأ ْنَعَو 2 5١
 . “يبلع قمتم «ثيِدَحلا ُبَّذُكَأ ّنّظلا ناف ءٌّنَظلاَو

 :ه6 هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هذ َيِرْذُحلا ٍدْيِعَس بأ ْنَعَو 2 1

 ؛اًنِسِلاَجَم ْنم دُ اتل ام !وللا َلوُسَر اي :اوُلاَق .«ِتاَقُرطلاب سولُجلاَو مكا
 ؟همَح اَمَو :اوُلاَق .ةَّمَح ٌقيِرَطلا اوطْغَأَك منيب اَذإ اَمأَق» :َلاَق ءاهْف ُتَدَحَتَ
 ُىَهْنلاَو ءٍفوُرْعَملاِب ُرْمَألاَو «مالَسلا ْدَرَو ءىذألا ْفَكَو ءِرَصَبلا ضعه :لاق

 هللا ٍدِرُي ْنَم» :ِهلك هللا َلوُسَر لاق :لاق هيض َةَيِواَعُم ْنَعَو - ۴
 . هيلع متم «نيڏلا يف ُهْهَمَفُي اريح هب

  (000ملسم )5١65/5(.

 .هل ظفللاو )5١١17/5( ملسمو (۳۰/۸) يراخبلا (۲)

 .(۱۲۸۰) مقرب هجيرخت رم )۳(

 )٤( يراخبلا )٦۳/۸( ملسمو )۳/۱٦۷٥(.

 ) )6.(9ل19/9) ملسمو (۲۷/۱) يراخبلا



 عماجلا باتك_ 5 A8 مارملا غولب

 ْنِم اَم» :ِلكي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هي ِءاَدْرَدلا ئبأ ْنَعَو 92 15

 َيِذِمْرَتلاَو داد وُب ُهَجّرخَأ ؛ِقْلُخلا نش ْنِم ُلَّمْثَأ ٍناَريِملا يِف ِءْيَش
 ش 1 م و

 َنِم ُءايَحلا» :ةلل4 هللا َلوُسَر لاق :َلاَق #4 َرَمُع نبا نَعَو 79 6٥
 . ع یم سو «ناّميإلا

 امم نِإ» : اك هللا لوس لا : لاق ل ٍدوُعْسَم نبا نعَو 2 65

 ؛جرخأ «تف ام غلضاق حقن د مل اإ : ىَلوألا ةّرْبتلا مالك ْنِم سالا ُكَرْذأ

 0 َيِراَحُبلا

 ْنِمْؤَملا» :ُلك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق ه5 َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو -_- ۷

 صضرخا ءٌرْيَخ لك يِفَو ءٍِفيِعَضلا ِنِمْؤُملا َنِم هللا ىَلِإ ُبَحَأَو ٌرْيَخ ُيِوَقلا
 ول :نُقَت الف ْءْيَش َكَباَصَأ ْنِإَو ْرَجْعَت الَو «وللاب ْنِعَتْساَو كفي ام لع

 ول نف ءْلَعْف َءاَش اَمَو هللا َرَّدَق :ْلُق ْنِكَلَو ءاَذَكَو اَذَك ناگ “لعق يأ

 ۰ م ا (ِناَطْيَّشلا َلَمَع ُحَتمَ

 e «دحأ ل اوشا ْنَأ : ّىَلِإ نحو هللا

 ل آ «دخأ ىلع

 ةحيحصلا يف انخيش لاق (57”7و757/5) يذمرتلاو (5/*707) دواد وبأ .حيحص )١(

 )١197١(2. نابح نبا هححصو حيحص دانسإ اذهو :تلق» )٥۳/۲(:

 .(77/1) ملسمو (۱۲/۱) يراخبلا (؟)
 .(70/8) يراخبلا (۳)

 (أ) ةخسن يف ام اهتفلاخمل اهتبثأ ملو «اذكو اذك ناك اذك تلعف» :(ج)و (ب) ةخسن يف )٤(

ibشما  
 .(67١5؟/4) ملسم (©)

 .(5199/5) ملسم (5)



 مارملا غولب ۳۸٥ عماجلا باتك ١١

 ْنَع دَر ْنَم» :َلاَق لَك ىبتلا نع هه ِءاَدْرَدلا ئبأ ْنَعَو 2 6

 َيِذِمْرَدلا ُهَجَرْخَأ هةَماَيِقلا َمْوَي َراثلا ِهِهْجَو ْنَع ُهَللا دَر ؛ٍبِيَلاِب هيجأ ٍضْرِع
(Iss هج تو م 0 rT 6 3 °“ سس مرو د )سءء)١ r 

 اةوحن ديزي ٍتْنب َءاَمْسَأ ِثْيِدَح ْنِم َدَمْحَأِلَو < هدسححو 5

 ٌتَصَقَن اَم» :ِلك هللا َلوُسَر لاق : لاق هيض َةَرْيَرُه ئبأ ْنَعَو 9 ٩

 الإ هْلِل دَحَأ َعَضاَوَت اَمَو ءارِع الإ وُفَعِب ًادْبَع هللا َداَز اَمَو ءِلاَم ْنِم ُةَفَدَص
 ( ل ُهَجَرْخَأ «"”[هللا] ُهَعَفَر

 اَي» :ِةلكك هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق هيض ماَلَس نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 9 ١
 لِللاب اوُلَصَو «َماَعطلا اوي َماَحْرَألا ادق ماسلا اوُشْفَأ !ٌساَنلا اهي
 | . صو َيِذِمْرَتلا ُهَجَرْخَأ ؛ماّلَسِب َةَنَجلا اوُلْخْدَت ءمان ٌساَنلاَو

 ٌنيَدلا» :ةيك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق هه ٌّيرادلا مْيِمَت ْنَعَو 2 ۲

 وِباَتِكِلَو ءهلل» :َلاَق ؟هللا لوسَر اَي ىه ْنَمِل :اًنْلُق _ “االت 2 «ٌةَحيِصْنلا

 . "9ُهلْسُم ُهَجَرْخَأ (ْمهِتماَعَو «َنْيِمِلْسُملا ٍةَمِئَألَو ءهِلوُسَرِلَو

 ام ُرَتْكَأ» :ِةِكي هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَف هن َةَرْيَرُه مير عر ىلا

 : يذمرتلا لاقو» )۲٤۷(: مارملا ةياغ يف انخيش لاق (71/4”7) يذمرتلا .هريغل حيحص (0)

 .دهاوش انخيش هل ركذ مث 2. . .هللا ءاش نإ لاق امك وهو :تلق .نسح ثيدح

 هللا ىلع ًاقح ناك ةبيغلاب هيخأ محل نع بذ نم» :هظفلو (151/5) دمحأ .هريغل حيحص (؟)
 .هدهاوشل (757) مارملا ةياغ يف انخيش هححص نكل فيعض هدانسإو ؛رانلا نم هقتعي نأ

 خسانلا نأ الإ (أ) ةخسن يف تعقوو ملسم يف امل ةقفاوم يهو (جو ب) ةخسن نم ةدايز (۳)

 .اهيلع برض
 )5( ملسم )50٠١1/4(.

 حيحص :مكاحلا لاقو» )١١7/1(: ةحيحصلا يف انخيش لاق (1971/5) يذمرتلا . حيحص )(
 .«الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو :تلق .نيخيشلا طرش ىلع

 . يريهزلا هدافأ ام ىلع حيحصلا يف تسيل )03

 )۷( ملسم )۱/۷٤(.



 عماجلا باتك ۳۸٦ ١ مارملا غولب

 ىلا أ نالا ل ى ا رخدل
 .ئاخلا ربل ع 2

 سالا َنوُعَسَت ال ْمُكْنِإ» :هلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَو _ 64

 وُبَأ ُهَجَرْخَأ (ِقّْلُحلا ُنْسُحَو ءوْجّولا طب ْمُكِنِم ْمُهْعَسَيِل ْنِكَلَو ْمُكِلاَوْمَأِ
 . "'”مكاحلا ُةَسْحَصَو « ىلعي

 "ارم نِمْوُملا» :ة هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَق هلو ُهْنَعَو 2 ٥

 .“سَح ٍدائْسِإِب واد وُبَأ ُهَجَرْحَأ «نِمْوُملا

 ْنِمْؤُملا» كي هللا َلوُسَر لاق :لاق اه َرَمَع نبا ِنَعَو - ۳۲۹

 الو ّساّنلا طِلاَخُب ال يلا َنِم ٌرْيَخ ْمُهاَدَأ ىلع ُرِبْضَيَو «َسائلا طِلاَحُي يل

 هنأ الإ ٍيِذِمرَلا َدْنِع َوُهَو ءْنَسَح ٍدائْسإب ُهَجاَم نبا ُهَجَرْخَأ «ْمُهاَدَأ ىلع رض

 )١( مكاحلاو (75/4) يذمرتلا .نسح )۳۲١/٤( ةحيحصلا يف انخيش لاق )559/1(:
 «ةعامج هنع ىورو يلجعلاو نابح نبا هقثو اذه ديزي نإف نسح هدانسإو : تلق» .

  فيعض هدانسإو :تلق .هل ظفللاو )١55/١( مكاحلاو )578/١١( ىلعي وبأ .هريغل نسح (۲)

 مل هنكلو (49/1) ةفيعضلا يف انخيش لاق امك ثيدحلا كورتم ديعس نب هللا دبع هيف ًادج
 مث )٤٠۸/۲( يمثيهلل رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك يف امك هيلع عبوت دقف هب درفني
 عاجلا عيحص ىلإ لقب راو (نسح) تحسن نم عاجلا فيم ىلع نيش طخب تب
 )509/٠١(. حتفلا يف ظفاحلا هنسحو )١7/7( بيغرتلا حيحص يف عنص اذكو

 .ننسلا يف ةدوجوم ريغ يهو ؛هيخأ ةآرم» :(ج) ةخسن يف (۳)

 دانسإ اذهو :تلق» )٥۹٦/۲(: ةحيحصلا ىف انخيش لاق )۲۸٠/٤( دواد وبأ .نسح )٤(

 .«يرذنملا هرقأو )٠٠١/۲( ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق امك نسح
 )٥( ةحيحصلا يف انخيش لاق (557/4) يذمرتلاو (۱۳۳۸/۲) هجام نبا .حيحص )1١5/5(:

 امأ !يذمرتلل الو هجام نبال سيل ظفللا اذه نأ :الوأ :رومأ جيرختلا اذه يفو :تلق»
 هظفلف يذمرتلا امأو (ريخ) :لدب (ًارجأ مظعأ) :لاق هنكل قايسلا اذهب هدنع وهف لوألا :

 ناميلس نع ةبعش قيرط نم هجرخأ يذمرتلا نأ :ًايناث .(. . . طلاخي ناك اذإ ملسملا نإ)

 هارأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم خيش نع باثو نب ىيحي نع شمعألا =



 مارملا غولب AV عماجلا باتك-١١

 ٠ هللا» :ةاي هللا لوسَر لاق : َلاَق ل ٍدوُعْسَم نبا نَعَو - ۷
 . “ناح نبا ةححصَو «دَمحأ ُهاَوَر «ىِقلَخ ْنَسَحُف «يِقلخ تْلَسخأ

 ءاعذلاَو ركذلا ُباَي - ” و ص ج م
 هللا ُلوُقَي» : هلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هيض َةَرْيَرُه ئبأ ْنَع 29 6
 عاق E ب كرت a ا
 . ”َقْيِلْعَت ىراخْبلا ُهَرَكْذَو َناَبَح ُنْبا ُهَحَحَّصَو

 اَم» :ِةِكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هن لَبَج ن ٍذاَعُم ْنَعَو 9 ٩۹
 ئبأ نبا ُهَجَرَحَأ هللا ٍرْكِذ ْنِم ؛هللا ٍباَذَع ْنِم هل ىّجْنأ الَمَع َمَدآ ُنْبا َلِمَع
 . '*”نَّسح ِداَنْسِإِب َيِناَرَبطلاَو هميش

 َسْلَج اَم» :ِِلك هللا لوُسَر لاق :لاق بط َةَرْيَرْه ئبأ ْنَعَو _
 ُهَمْحَّرلا ُمُهْنَيِشْعَو ُةَكِئاَلَمْلا ”ْمُهْنْمَح الإ هللا َنوُرُكْذَي ءاسِلَجَم ُمْوَق
 . ينم ُهَجَرْخَأ «ُهَدْنِع ْنَمِيِف ُهَللا ٌمُهَرَكَذَو

 هنأ ىري ةبعش ناك (هيف يذمرتلا خويش دحأ) يدع نبا لاق :هبقع لاقو هركذف يبنلا نع =
 دحاولا دبع هيف نأ انخيش نيب مث ؟نسحب سيل هجام نبا دنع هدانسإ نأ :ًاثلاث .رمع نبا
 يراخبلا دنع عبوت دقف هب درفني مل هنكل بيرقتلا يف ظفاحلا لاق امك لوهجم حلاص نبا
 ( . حيحص دانسإب (۳۸۸) بدألا يف

 يف عقوو ؛امك» :(جو ب) ةخسن يف عقوو نابح نباو دنسملاو (أ) ةخسن يف اذك )١(
 .نابح نبا ةياور يهو «تنسحأ» :لدب «َتْئّسَح» :(ب)

 )١1١5/١( ءاورإلا يف انخيش هححصو (۲۳۹/۳) نابح نباو )٤١۳/۱( دمحأ .حيحص (؟)
 . حيحص دانسإب ةشئاع ثيدح نم ًادهاش هل ركذو

 لاقو (۱۸۷/۹) ًاقيلعت يراخبلاو (۹۷/۳) نابح نباو )١557/1( هجام نبا .هريغل حيحص (©)
 .«هريغل حيحص» )7١1/1(: بيغرتلا حيحص يف انخيش

 هدانسإ يفو : تلق (77/7١؟١) ريبكلا يف يناربطلاو (هال/5) ةبيش يبأ نبا .هريغل حيحص 63

 حيحص يف انخيش لاق اذل دهاوش هلو هريغو دمحأ دنع ىرخأ قيرط هل نكل فيعض
 . ؟هريغل حيحص» :(09١5و5/1١7) بيغرتلا

 .«مهب تفح» :(أ) ةخسن يف (9)

 .«. . .هللا نوركذي موق دعقي ال» :هظفلو )3١74/4( ملسم (5)



 عماجلا باتك_١١ ۳۸۸ مارملا غولب

 ْمَل ًادَعُقَم موف َدَعَف اَم» : ةه هللا لور لاق :لاق ُهْنَعَو _ 1

 «ةَماَيِقلا ْمْوَي ةرْسَح ْمِهِئَلَع َناَك الإ لكي ئبتلا ىَلَع اوُلَصُي لَو "هللا اوُركذَي

 ا :لاقو ّيِذِمْرَتلا دخلا

 :لاق ْنَم» :ِةلكي هللا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَق هو بوي يب ْنَعَو _ ۲

 ًةَعَبْرَأ ّىَتْعَأ ْنَمَك َناَك «تاّرَم َْضَع هل كيرش ال ُهَدْحَو ءُهّللا الإ َهَلِإ ال

 ا (َليِعاَمْسِإ دلو نم سمن

 :لاق ْنَم» :ة هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق فط ًةَرْيَرْه يب ْنَعَو -_ ۳

 ِدَبَر َلْكِم ثٽاک ْنِإَو «ُةاَياَطَخ ُهْنَع ثطخ هةَرَم هلام ءِوِدْمَحِبَو هللا ٌناَحْيس
 )هع يقيم لا

 يل َلاَق :ْتَلاَق “[ اهني ] ِثِراَحلا ٍتْنب َةَيِرْيَوُج ْنَعَو _ ٤

 0 ِتاَمِلَك َعَبْرَأ كدب بْ دق :ةل هللا ُلَوُسَر

 ِهِشْرَع ةَّنْزَو نفت اضرَو هِقْلَخ َدَدَع ِهِدْمَحِبَو هللا َناَحْبس : َنُهْنَنَرَول

 . "لَم هج هج رخ َرْخَأ ؛ِهِتاَمِلَك َداَدِمَو

 ٠  2يي هللا لوسَر لاق :َلاَق 5 يرذُخلا ٍدْيِعَس ئبأ ْنَعَو :

 )١0(. ةحيحصلا يف انخيش هححصو 0 u . حيحص )۲)

 اولصي ملو هيف هللا اوركذي مل ًاسلجم موق سلج ام» : يذمرتلا دنع ثيدحلا ظفل : هيبنت

 هقاس يذلا ظفللا امأو ؛مهل رفغ ءاش نإو مهبذع ءاش نإف ةرت مهيلع ناك الإ مهيبن ىلع

 )108/١(. ةحيحصلا يف انخيش لاق امك حيحص هدانسإو (477/7) دمحأ دنع وهف ظفاحلا

 هدحو ملسمل ظفاحلا هازع ول :تلق (77/7 - ۲۰۷۱/6) ملسمو )٠١5/8( يراخبلا (۳)

 داش «ةبقر» : ظفلب وهو (عبرأ» :لدب «ةبقر» : ظفلبو ًارصتخم يراخبلا دنع هنأل داجأل

 يف لاق ظفاحلا تيأر مث حتفلا يف ظفاحلا نع هلقنو عماجلا حيحص يف انخيش هلاق امك

 .«ملسم هقاسو ًارصتخم يراخبلا هركذ اذكه» :(۲۰۲/۱۱) حتفلا

 )٤( يراخبلا )۱۰٩۷/۸( ملسمو )٤/۲۰۷۱(.

 .(ج) نم ةدايز )6(

 )9( ملسم )٤/۲۰۹۰(.



 مارملا غولب ۴۸۹ عماجلا باتك- ١١

 هلل ُدْمَحِلاَو ءنَبُكأ ُهَّللاَو ءهللا َناَحْبُسَو هللا الإ َهَّلِإ ال : ٌتاَحِلاَّصلا ُتاَيِقاَبلا»

 . ئالو َناَبِح ُنْبا ُهَححَصَو «َيِئاَسْنلا ُهَجَرْحَأ «هللاب الإ َةَوُق اَلَو َلْوَح الو

 : ةع هللا َلوُسَر لاق :لاق هيض ِبُدْنج نب َرُمَس ب ْنَعَرو 23 75

 EA هللا ْناَحْبس : َتَأَدَب 0 ُكْدِضَي ال ٠ عَن هللا ىلإ مالکلا تخاف

 . لئم هجر «دّيكأ ُهّللاَو هللا الإ َهَلِإ اَلَو هلل

 : لكك هللا ُلوُسَر يل لاق :َلاَق ه5 يرَحشألا ىَسْؤُم بأ ْنَعَو _- ۷

 الإ ةف اَلَو َلْوَح ال ؟ةْنَجِلا ْزوُنُك نِم رْثَك ىَلَع كلذ الأ !سِئَق َنْب هللا َدْبَع اَيا

 . يلإ الإ هللا َنِم اَجْلَم لَو : َىِئاَسنلا دار 01 هللاب

 ءاَعَذلا ْنِإ» :لاق ةي ئبنلا نَع اه رِيِشَب نب ٍناَمْعَْنلا نَعَو _ ۸

 2 ,؟©قذمدتلا و قبولا اور: 4ةَدافلا ره

 ”ىدابيلا َحُم ُءاَعَدلا» : ٍظْفَلِب “(اعوُفْرَم] سّنأ ِثْيِدَح ْنِم ُهَلَو

 انخيش هفعضو )017/١( مكاحلاو )/١5١1( نابح نباو ىربكلا يف يئاسنلا .هريغل نسح (1)
 مهنكلو» : لاقف هل دهاشل هنسح نم ىلع قلعو (97١ص) نابح نبا دراوم فيعض يف

 تايقابلا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس) : ظفلب ًارصتخم ًادهاش هل اوركذ

 ملف )۸٤١([! نابح نبا :نسح] دراوملل ةسسؤملا ةعبط يف ءاج هيلع ءانبو (تاحلاصلا
 ام ًاريثكو ثيدحلا افرط هيف سيل هنأل ةلماكلا ةداهشلا نع ًارصاق دهاشلا نوكل اوهبتني
 ةدع هل فنصملا هقاس يذلا ظفللاو :تلق .«نيئشانلا نم مهريغو مه اذه لثم يف نوعقي

 .(77114 مقر) ةحيحصلا رظناو )7١/١( نامثع ثيدح نم دنسملا يف اهنم دهاوش

 .(1586/) ملسم (۲)
 VY) -_ ۷° 1/ €( ملسمو ۰ ۲/۸9۱۷۰ /( يراخبلا )۳)

 TT ةريره يبأ ثيدح نم (4/5) ىربكلا يف ف يئاسنلا . فيعض )05

 قاحسإ ابأ نأل يدنع رظن ثيدحلا اذه يف ةدايزلا هذه توبث يفو :تلق» :(00/4)
 .«هنعنع دقو سلدم وه مث طلتخا ناك يعيبسلا وهو

 نباو )5١1١/0( يذمرتلاو (150/6) ىربكلا يف يئاسنلاو (77/؟) دواد ون .حيحص (9)

 )٤١۹/۲(. ةاورلا ةياده يف امك انخيش هححصو (١؟08/7؟) هجام

 .(ج) ةخسن نم ةدايز 6

 فيعض هدانسإ» :(9٠5/؟) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاقو (107/0) يذمرتلا .فيعض (۷)

 .«هلبق يذلا ظفللا ثيدحلا ظفل يف حيحصلاو ظفحلا ءىيس وهو ةعيهل نبا هيف



 عماجلا باتك-١ ۳۹۰ مارملا غولب

 َّنِم هللا ىَلَع مّركأ ءْيَش َسِبْلا :هَعْفَر َة َرْيَرُه ئبأ ِثْيِدَح ْنِم هلو

 :os ناَبِح ا هخخضصَو .(ءاعدلا

 کک َناَّبِح 5 ُهَحَحَصَو ُهْدْيَغَو نيالا يأ ٠ (ُدَرُي ال ِةَماَقإلاَو ٍناّدَآلا

 ّييَح ْمُكَبَر ّْنِإ» :ِلك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هه َناَمْلَس ْنَعَو _ 5
 ٌةَعَيْرَألا ا «ًارفص اَمُهُدُرَي ن نأ هي هيدي ِهْيَلِإ َعَفَر اذ ٍهِدْبع ْنِم يِحَتَْسَي ٌميِرَك

 . اسلا ُهَحَحَصَو ءَيَئاَسَنلا الإ

 يف ِهْيَذَي ' ذم اَذِإ ةا هللا َلوُسَر ناگ :َلاَق هكللط َرَمُع ْنَعَو 7 ١
 ُدِهاَوَس ُهَلَو «'“””َيِذِمْرَتلا و (َُهَجَو اّمهب ح َحَسْمَي ىّتَح اَمُهْدُرَي ْمَل ٍءاَعَدلا

 نأ ْيِضَنَمَي اًَهَعوُمَجَمَو 4 وو ٌدواَد E دنع سابع نبا يح اَهْنِم

 لک د
 هه سا

 ىَلْوَأ َّنِإ» :ِهلك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَك 5 ٍدوُعْسَم نبا نَعَو 92 ۲

 يف امك انخيش لاقو )140/١( مكاحلاو )/١15١( نابح نباو (450/5) يذمرتلا .نسح )١(
 لاق امك وهو :تلق .بيرغ نسح :[يذمرتلا يأ] لاقو» :(4٠5/؟) ةاورلا ةياده
 .٠ . . يدقن يف ثيدحلا نسح نارمعو

 ءاورإلا يف انخيش هححصو )٥۹٤/٤( نابح نباو )۲۳/١( ىربكلا يف يئاسنلا .حيحص ()

 . يئاسنلا دانسإل هديوجت يقارعلا نع لقنو (۲۹۳/۱)

 مكاحلاو )١77١/5( هجام نباو (2065/0) يذمرتلاو (۷۸/۲) دواد وبأ .حيحص )۳(

 .دهاوش ةدع هل ركذو )٤١١/۲( ةاورلا ةياده يف امك انخيش هححصو )4۸,4۷/1(

 .؟عفر» :يذمرتلا يف )€(

 .(۱۷۸/۲) ءاورإلا يف انخيش هنيب ام ىلع هاو هدانسإو : تلق (5777/5) يذمرتلا .ًادج فيعض ()

 .(ج) نم ةدايز )0(

 فيعض دنس اذهو :تلق» :(۱۷۹/۲) ءاورإلا يف انخيش لاق (۷۹/۲) دواد وبأ .فيعض (۷)

 ةدشل نيقيرطلا عومجمب ثيدحلا ىوقتي الو ةعيهل نبا فعضو مشاه نب د صفح ةلاهجل

 د او انك امهم لرالا منعم



 مارملا غولب ۳۹۱ عماجلا باتك- ١
 هحخَصَو ؛َيِذِمْرَتلا هَجَرخأ «ًةالَص يلع ْمُهُرَئْكَأ «َةَماَيَقلا موي يب سانلا
 ا نبا

 : ال يير لأ ل نأ نامفتكالا

 ٌدوُعَأ ءُتغطَتْسا اَم َكِدْعَوَو َكِدْهَع ىَلَع اأو ءَكُدْبَع
 َبوُنَذلا ُرِفْعَي ال هن ؛ ىل زف ءيِبْنَذِب كَل ُءوُبَأَو َىَلَع َكِتَمْعِبب كَل ُموُبأ
 . '"”َيراَحْبلا ُهَجَرْحَأ «َتْنأ الإ

 ْعَدَي لي هللا ُلوُسَر نک مْ :َلاَق ايف ل 1(
 يف َةَيِفاَعلا َكُلأْسَأ نينإ مهلا :ٌحِبْضُي َنْيِحَو ْيِسْمْي َنْيِح ِتاَمِلَكلا ٍءاَلُوه

 .يِتاَعْوَر ْنِمآَو ءيِتاَرْوَع تا ٌمُهْللا ْيَلاَمَو :ِْلْمَأَر ءَياَيْنْدَو ءْيِئِيِد

 نيو ْنَعَو «ْيِنِئِمَي نَعَو ءْيِفَلخ نيو ٬يدَي نيب نم ٰيِنظُمْخاو
 ُهَجاَم ْنْباَو َيِئاَسْنلا أ ائتخَت ْنِم َلاَتْغُأ نَا َكِتمظَعِب ُدوُعَأَو ‹ٰيِقوُف

e e 

 ٌمُهْللا» : وُمَي ي هللا َلوُسَر َناَك :لق 8 مغ نيا نر - 6

 و كَتَمُقِن ٍةأَجَفَو «كِتَيِفاَع ٍلّوَحَتَو « كتمعن ن ِلاَوَز نم كب ُدوُحَأ ينإ

 097 1 و هجر (ُكِطَخَس

 اي هللا ُلوُسَر ناك :َلاَق اهي ورْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو 9 55

 ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )١191( نابح نباو 0) 00 .فيعض )١(
 نب ةحلط ىلوم يرهزلا وهو ناسيك نب هللا دبع هيف فيعض هدانسإو : :(/)

 .«هلاح فرعي ال :ناطقلا نبا لاقو نابح نبا الإ ا

 .(۸۳/۸) يراخبلا (۲)

 ٥۱۸( - ۵۱۷/۱) مكاحلاو (۱۲۷۳/۲) هجام نباو )١50/5( ىربكلا يف يئاسنلا . حيحص م
 امك وهو يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو) )٤۷۳/۲(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق
 .«الاق

  04ملسم )5//5١91(.



 عماجلا باتك_ ١1 ۳4۲ مارملا غولب

 «ءاَدْغألا َةَئاَمَشَو ءٌوُدَعلا َهَبَلْغَو ءنْيَدلا ٍةَبَلَع ْنِم كب ْدْوُعَأ ينِإ َمُهّللا» :ُلوُقَي

 . احلا ُهَححَصَو «َيئاَسْنلا ُهاَوَر

 نإ هللا :لوُقَي الجر لَك ئبتلا َعِمَس :َلاَق هله َةَدْيَرُب ْنَعَو 9 ۷

 مل ْيِذَلا ءُدَمَّصلا ُدحألا تئ الإ هلإ ال للا َتْنَأ كن ُدَهْشَأ ينأب كأس

 اذِإ يِذَلا ٍهِمْساَب هللا َلَأَس ذم :َلاَقَك .دَحَأ ًاوُمُك هل ْنُكَي ْمَلَو ذوي لَو ذِي

 ا نبا هَحَحَصَو ُةَعَيْرألا ا (َباَجَأ هب يعد اذِإو طغاة هب ليس

 : َلوُقَي َحَّبْضَأ اًذِإ : لب هللا ُلوُسَر َناَك : لاق 4 َةَرْيَرُه يأ ْنَعَو

 اَذِإَو .؛ٌروُشَنلا َكِيَلِإَو ٌتوُمَن كبو ابحت كبو اا ءاتخَبضأ كب ًُهْللا»
- 

 . " ”ةعبزألا ُهَجَرْخَأ (ُريِصَملا َكِيَلَِو» : لاق هنأ الإ كلذ لم لاق ىَسْمَأ

 اَنَبَر» :ِةلك هللا ٍلوُسَر ِءاَعُد ُدَكْكَأ ناك :َلاَث هلي سنا ْنَعَو 2 ۹

 ا 0 َباَذَع اَئِقَو ةََسَح رجلا يِفَو ةَئَسَح ايلا يف انآ

 ٠  9وعدي هك يتلا ناك : َلاَق هذ َيِرَعْشَألا ىَسوُم ْيِبَأ ْنَعَو :

 هب ْمَلْعَأ تئ اَمَو ءيرمَأ يِف يِفاَرْسِإَو ءيِلْهَجَو ءيِتئيِطَح يل زِفغا َمُهّللا
 ءيِدْنِع َكِلَذ لکو ءيِدْمَعَر ءيِئَطَخَو «يلزَهَو ءيّدج يل ْرِفَغا مُهّللا ءيئم

 انو «ضذحأ انو :كقنت اك يل ْرْفْغا َمُهّللا  O Oثنا امو

 لاقو» :(50/5) ةحيحصلا يف انخيش لاق )٥۳١/١( مكاحلاو (5148/8) يئاسنلا .نسح )١(

 بيرقتلا يف امك مهي قودص اذه ييح :لوقأو .ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا

 2 .؟نسح دانسإلاف

 نباو (515/5) يذمرتلاو )۳۹٤/٤( ىربكلا يف يئاسنلاو (۷۹/۲) دواد وبأ .حيحص (۲)

 )٤١١/۲(: ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق (٤۱۷و۱۷۳/۳) نابح نباو )5//١7717( هجام

 . ؟حيحص هدانسإو»

 يذمرتلاو هل ظفللاو )160/0 ىربكلا يف يئاسنلاو )۳۱۷/٤( دواد وبأ .حيحص (9)

 )٥۲١/١(. ةحيحصلا يف انخيش هححصو (۱۲۷۲/۲) هجام نباو (577/0)

 )٤( ملسمو (۱۰۳/۸) يراخبلا )7١17١/5و5١71(.



 مارملا غولب ۳4۳ عماجلا باتك-١١

 ريَ ,ْئَش :لُك ىَلَع َتْنَأَو ءُرُحّوُملا تئأَو ءُمَدَمْملا َتنأ ءيئم هپ ملغ
 E تر
 . هم نىقنم

 َمُهْللا» :لوُمي ي هللا َلوُسَر ناک :لاق هد َةَرْيَرُه بأ ْنَعَو 2 6١

 ءيِشاَعَم اهيف يتلا ٍياَْثُد يل ْحِلْصْأَو يرنأ ُةَمْصِع َرْه يِذَلا ينيد يل خلضأ
 بح لك يف يل ايز ايلا ٍلَعاَو «يِداَعَماَهِيلِإ يتلا يِتّرَجآ يل ْخِلضَأَو
 ريالا رش لَك ْنِم يل َةَحاَر َتْوَملا ِلَعْجاَو

 اَمِب يِنْعَمْلا ٌمُهْللا» : لومي لكي هللا ُلوُسَر َناَك : لاق 45 سنا ْنَعَو - م

 . ””ُهكاَحلاَو ئاستا ُهاَوَر (ينْعَفنَي املِع يِنفْرْراَو ‹ ينعي اَم يِنْمْلَعَو «ينَتْمْلَع

 :ًامْلِع ْيِنْدِزَو» :هرجآ يف لاو هرن َةَرْيَرُه ْيِبأ ِتْيِدَح ْنِم “يِڊيزقللو
 . *0ٌدَسَح ُهُداَتْسِإَو «راتلا لْهَأ لاح ْنِم هللاب ٌدوُعَأَو ءٍِلاَح لك ىلَع هلل ُدْمَحْلا

 ينِإ ْمُهّللا» :َءاَعَدلا اده اَهَمَلَع يب ئبتلا نأ اهي َةَمِئاَع ْنَعَو - ۴

 َكب ُدوُمَأَو ءْهَلْغَأ ْمَل اَمَو ُهْنِم ُتْمِلَع اَم هِلِجآَو ِهِلِجاَع هلك ِرْيَخلا َنِم كلاس

 ْنِم َكَلَأْسَأ يِنِإ َمُهَللا ءْمَلْغَأ ْمَل اَمَو ُهْنِم ُتْمِلَع ام ءهِلجآَو ِهِلِجاَع ءِهلك رشا ّنِم

 هللا ءَكْيبَنَو َكُدْبَع هب داع اَم رش ْنِم َكب ُدوُعَأَو ءَكَيبنَو َكُدْبَع كلاس ام ريخ

 اَمَو «ِراثلا َنِم ك ُدوُعَأَو ءِلَمَع وأ ِلْوَق نِم اهي برق اَمَو ءةَتَجلا كلاش ين
 ردح د نمت ءاضن E لزت نوناكتلإ كر

 )5١81/5(. ملسمو )٠١5/8( يراخبلا (؟)

 )۲۰۸۷/٤(. ملسم (۲)

 نسح هدانسإو :تلق )07١/١( مكاحلاو (155/5) ىربكلا يف يئاسنلا .هريغل حيحص (۳)

 .(۲۰۳ مقرب) هجام نبا حيحص يف انخيش هححصو

 . ظفاحلل هميهوتو يئاسنلا دنع هدوجو يفن يف يريهزلا أطخ ملعت جيرختلا اذه نمو : هيبنت

 .أطخ وهو «يئاسنللو» :(ج) ةخسن يف )٤(

 نب ىسوم هيف» :(۳۲/۳) ةاورلا ةياده يف امك انخيش لاق )٥۷۸/٥( يذمرتلا .فيعض (6)

 . اواو وهو ةديبع



 عماجلا باتك_ 1 ۳44 مارملا غولب

 . ''”هكاَحلاَو َناَبِح ُنْبا ُهَحَحَصَو ءْدَجاَم ُنِئا ُهَجَرْحَأ

 َلاَق :َلاَق و َةَرْيَرُه يبأ ْنَع ٍناَخْيَشلا جَرْخَأَو _ 64

 ءِناَسْللا ىَلَع ٍناَتْمِيِفَح ءنمخّرلا ىلإ ٍناَتَبْيَِح ٍناَتَمِلَك» :ِي هللا ُلوُسَر
 ."«ميظَعلا هللا َناَحْبْس وِدْمَحِبَو هللا َناَحْبُس :ِناَرِملا يف ناق

 . دمحلا هّللو باتكلا رخآ]

 نب دمحأ هصخلم هنم غرف : ةيفاعو ريخ يف هللا هاقبأ  هفلؤم لاق

 نيرشعو نامث ةنس لوألا عيبر رهش رشع يداح يف رجح نب دمحم نب يلع

 هلآ :ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع ًاملسم ًايلصم ًادماح ةئام نامثو

 نيدلا موي ىلإ ًامئاد ًاريثك ًاميلست ملسو هتيرذو هجاوزأو هراصنأو هباحصأو
 ,Mr. TT سا

 : [نيما نیما نیما نیما
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 باتك ىلع قيلعتلا نم ىلع هب هللا نم ام رخآ  دمحلا هللو اذه

 موي رصع دعب هنم غارفلا ناكو - مهلك رجح نبا ظفاحلل «مارملا غولب»

 هتافصو ىنسحلا هئامسأب ميظعلا هللا لأسأو ه577١/ لوألا عيبر /4 ءاعبرألا

 ملعلا ةبلط هب عفنيو دهجلا اذه يف كرابيو ينمحريو يل رفغي نأ ىلعلا

 . ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجيو
 هبنكو

 يداه ىسوم ماصع

 ندرألا َ نامع

 لاق (۲ - )٥۲١/١ مكاحلاو )/١6١( نابح نباو )١1175/5( هجام نبا .حيحص (1)

 .«حيحص دانسإ اذهو :تلق» :(07/5) ةحيحصلا يف انخيش

 )7١77/5(. ملسمو (۱۷۳/۸) يراخبلا (۲)

 :- باتكلا رخآ :هلوق دنع  هفنصم لاق» :(أ) ةخسن رخآ يف ءاجو (ب) ةخسن نم ةدايز (۳)

 ةنس لوألا عيبر رهش رشع يداح يف رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ هصخلم هنم غرف

 .«املسمو ايلصمو ادماح ةئام نامثو نيرشعو نامث



 مارملا غولب ۳4٥ سرهفلا

000 O O هاّيملا باب - ١ 

 ةينآلا تاب س ؟  oا

E اهنايبو ءَةَساَجَتلا ِةَلاَزِإ ُباَب - ۳ 

0 

 ها 1

 0 ةَجاَحلا ٍءاَضَق [بادآ] ُباَب - ۷
 م

۹٩ 

CE Dole بُنجلا مكُحَو ا 
_ e 

 E 0 0 0000101212111 لا ُباَب -

 ١ - ا تيقاّوَملا ُباَب 8

O ا ل ناذألا ُباَب - ؟ 



 سرهفلا ۳۹٦ مارملا غولب

 د 0000000101 ىلَصُملا ِةَرْيُس باب - ؛

 ا 0 a a دجاسَملا ُباَب - 5

 E 0 0 0 100 o e هرْيَغَو وُهَسلا دوس ُباَب - ۸

 VEE م او حيا ل ملا ARS عّوطتلا ٍةالَص ُباَب 4

E ل ور ل ل ا ةماَمإلاَو ةعامجلا ةالص تاب ٠ 

I EE a ضْيرَملاَ ٍرِفاَسُملا ٍةالَض ُباَب - ١ 

E ROD E ا ا ةَحمجلا تاب _ ۲ 

N EE فوْحلا ٍةالَص ُباَب _ ۳ 

E 0 000 0 0 نيدْيِعلا ٍةالَص ُباَب - ٤ 
  .. 6ا ٍفوّسكلا ٍةالَص ُباَب

EE ل ِءاَقْسِتْسالا ٍةالَص باب . 5 

 ١ - ِهِمْوَص ْنَع َيِهن اَمَو «عّوطَتلا مْوَص ُباَب 1

E َناَضَمَر ماّیقَو ِفاکتغالا ُباَب - ۲ 

I SENA هل ع اجو اسوم ب ا و3 يق مك جلا ُباَتِك 1 

A ا 0 00 ِهْيَلَع ضرُف ْنَم ِناَيَبَو ِهِلَضَف ُباَب - ١ 
 تقفاذملا تاب ا#  a a 00ا ل



 مارملا غولب ۳4۷ سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا

 O ل هتَمِصَو ماّرْخإلا هوجو ٌباَب - ۳
 0 0 هب قلعي اَمَو مارخإلا ُباَب - ٤
 ا a كَم ٍلوْحْدَو َجَحَلا ٍةَمِص ُباَب - ه
 ا ا ل ا ا سل راّصخإلاو ِتاَوُفلا باب - 5

 الا ل ا سو هن هلع تيل انو هطول تاع
 O N ا و نالا تاع

 0 O ل اندلا تا
 ل eit راَمَلاو لوألا عْيَبَو ءاياَرَعلا عيب يف ةّصخّرلا ٌباَب - ؛
 ,f a lS ضو مسل ُتاَوْبَأ  ه
 ا ا ااا رجلا سيلفتلا باب - ٦
 E i O حْلَصلا باب - ۷
 NEE. aii rO ٍناَمْضْلاَو ِةلاَوَحلا باب - ۸

 E ا ةَلاَكَولاَو ةكرشلا باب - 4
 E a [ههبشأ امو هلبق يذلا هيفو] راّرفإلا ُباَب - ٠
 O 0 001 د ةَيراَعْلا ُباَب - ١
 WA. ascension ب
 E 1 1 1 ةَعْفْشلا باب 2 ۳

 ل ا ل م ل و ضاّرِقلا باب - ٤
 E 0 0 ز ز ة 00 ةَراَجِإلاَو ٍةاَفاَسُملا ُباَب - 6
 ا o تاوملا اخر هتان حا
 E ا نادت تالا
 ا GS ةَبهلا باب - 6

 00 001 َةَطَقْللا باب - 4
 E ا ل و روسو ب وسااب ييحت ضْئاَرْملا ٌباَب 2 ٠
 O 0 ناموا تاب بالا
 EN OOS ارو اولا دم لا ماا روت 1 ةعيدولا باب - ۲



 حاکذلا باک ۸

 ظ ةمئلرلا تانك
eا  

 O مْسَقلا ُباَي ۔ ہ٥

 e لا ُثاَب - 5
 o . قآلطلا ُباَب - ۷
 o جلا تا۸
 .. ةرامكلاو ٍراَهَظلاَو ِءاليإلا ُباَب 4

 o ناَعّللا ُتاَي - ٠
 ي نالو ةدعلا ثا تا
 ا عاَضّولا ُباَب - ۲

 15171700 تاَقَمَتلا باب ٠٠١

 000 ` :ةلاضحلا تاب دنا

 تاياتجلا باتک ۹

E تايذلا ُباَي - ١ 

  - ۲َةَماَسَقلاَو مدلا ىَّوْعَد تاب 06

e ىْعَبلا لْهَأ لات ُباَب  * 

 دّئْرُملا لْثََو ْيِناَجلا لا ُباَب - ؛ ..

 ركسملا ِناَيَبَو براشلا دخ ٌباَب - ٤
 .... لئاصلا مُكُحَو ريزغعتلا باب 6

۳4۹۸ 



 لا ُباَتِك ١

 ةدهلاَو ةيزجلا باب - ١
 لار اتا

 ..... ةمعطألا باك - ؟١
 حْئاَبْذلاَو ٍدْيَّصلا ٌباَب - ١

 ءاَضَقلا ُباَتِك اك

 تاَئيَبِلاَو ىّوعدلا تاب - ۲

 قدجلا ُباَنِك 0

 عماجلا ُباَتِك ١

 : عَرَولاَو ٍدَهَرلا
 قالخألا ئواسَم ْنِم ِبْيِهْرَتلا
 قالخألا مراكَم يف بيرلا
 ءاعّدلاَو نكذلا
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